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ைனவர்.	த.	ெபரியாண்டவன்	எம்.ஏ.	பிஎச்.	 .	,	
தமிழ்	வளர்ச்சித் ைற	 ன்னாள்	இயக் நர்,	ெசன்ைன.

நிைறெமாழி	மாந்தராக	விளங் ம்	தவத்தி 	 ன்றக்	 	அ களார்
ைசவத்ைத ம்,	தமிைழ ம்	இரண் 	கண்களாக	ெகாண்ெடா ம்
ெசந்தண்ைமயாளர்,	சமய ம்,	தமி ம்	ச தாயத்ைத	வளர்ப்ப டன்	தமி ம்	வளர
ேவண் ம்	என் ம்	ெகாள்ைகயர்,	ெமாழி	வளர்ச்சி	என்பைதேய	பண்பாட் ன்
வளர்ச்சி	என்பைத	பைறசாற்றி	வ ம்	பண்பாளர்.

ஒ க்கத்தில்	 ன்றின்	ேமல்	இட்ட	விளக்காக	இலங்கி	வ ம்	அ களார்	அவர்கள்
ம ைர	வாெனாலி	நிைலயத்தில்	ெதாண் ற் 	நான்காம்	ஆண்
பல்ேவ நாட்களில்	 தந்திர	தினவிழாச்	சிந்தைனகள்,	கல்விச்	சிந்தைனகள்,
உைழப் ச்	சிந்தைனகள்,	வளர்ச்சி	மாற்றம்,	ெபா ளாதாரச்	சிந்தைனகள்,
ேவளாண்ைமச்	சிந்தைனகள்,	கால்நைடப்	ெபா ளாதாரச்	சிந்தைனகள்	உட்பட
பனிெரண் 	ெவவ்ேவ 	ெபா ண்ைமகளில்	எங்ேக	ேபாகிேறாம்	என் ம்	வினாைவ
எ ப்பிக்	ெகாண் 	விைட	கண் 	மீளாத்	 யரில்	ஆழ்ந்தி க் ம்	ச தாயத்தின்
மீ 	அறி க்	கதிர்	ஒளி	பாய்ச்சி	எ ப்ப	 யன்றி க் ம்	ெசாற்ெபாழி கைள
எங்ேக	ேபாகிேறாம்?	என் ம்	மலர்த்	ேதாப்பாக	ெவளிவ கிற .	'தன்	மாணாக்கன்
அணிந் ைர	வழங்கலாம்"	என் ம்	மர ப்ப 	தவத்தி 	அ களார்	அவர்களின்
மாணாக்கன்	நிைலயி ள்ள	நான்"	இதற் 	அணிந் ைர	வழங் வைத	ெப ம்
ேபறாக	க கிேறன்.

காலால்	நடக் ம்	மனிதன்	பிற	கால்நைடகளிலி ந் 	சிந்தைனயா ம்,
க த்தா ம்,	அறிவா ம்,	நாகரிகத்	தா ம்,	பண்பாட்டா ம்,	பைடப்பாற்றலா ம்
நடந் 	ேவ ப கிறான்	என	விளக் ம்	பாங் 	ேபாற்றி	பாராட் ற் ரிய .	(பக்கம்
10).

தந்திர	தின	விழாப்பற்றி	விளக் ம்ேபா ,	 தந்திர	தின	விழா	என்ப
ெகா ேயற் தல்	மட் மன் 	ேநற் .	என்ன	நடந்த .	இன் 	என்ன	நடந்
ெகாண் க்கிற .	நாைள	என்ன	நடக் ம்,	நாைள	என்ன	நடக் மா
ெசய்யேவண் ம்	இந்தக்	கணக்காய் 	ெசய்யாமல்	ேபானால்	 தந்திர	தின
விழாவிற் 	என்ன	ெபா ள்	என	வின வைத	வி தைல	நாளில்	நாம்	எண்ணிப்
பார்க்க	ேவண் ய	விளக்க	உைரயா ம்.



தாம்	நரகத்திற் 	ேபானா ம்	ேகாடான	ேகா 	ேபர்	ைவ ண்டத்திற் ப்
ேபாகேவண் ம்	என்ற	நல்ெலண்ணம்	ெகாண்ட	இராமா ஜர்	பிறந்த	மண்ணில்
யநலம்	வளர்ந் 	வ கிறேத	என	அ களார்	ேசார் 	ெகாள்கிறார்.	இைளஞர்களின்

உணர் கைள	 றக்கணிக்கா 	வளர்க்க	ேவண் ெமன ம்	மக்கைள	அர
காப்பாற்றக்	 டா .	அரைச	மக்கள்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்	என ம்	இவர்	 ம்
அறி ைரகள்	ெபான்ேனட் ல்	ைவரங்களால்	பதிக்கப்பட	வண் ய	எ த் க்கள்.	

கல்விச்சிந்தைனகள்	என் ம்	ெபா ளில்	ப ப் ேவ ,	என	அறி 	ேவ
ெதளி ப த்தி	தகவல்கள்	நிைறய	ைவத்தி ப்பவர்கள்,	நிைறய	ப த்தவர்கள்,
பட்டம்	ெபற்றி ப்பவர்கள்	இவர்கள்	எல்லாம்	அறிஞர்கள்	என் 	பிைழயாக	க திக்
ெகாண் க்கிேறாம்.	இவர்களில்	அறிஞர்கள்	இ க்கலாம்,	ேத க்	கண் பி க்க
ேவண் ம்	என ம்	கல்விேய	அறி ைடைமயல்ல	கற்றவர்கள்	எல்லாம்
அறி ைடயவர்க ம்	அல்லர்	கல்வி ம்,	ேகள்வி ம்	அறி 	ெப வதற் ரிய
வாயில்கேள	ஆ ம்	என ம்	 றி	கல்விக் 	இலக்கணம்	 கிறார்.

இயற்ைக	வழங் ம்	ெகாைடகளில்	ஒன் 	தாய்	ெமாழி.	தாய்ெமாழிேய	சிந்தைன
ெமாழி,	உண ம்	ெமாழி	என	தாய்ெமாழி	வழிக்	கல்விக் 	வித்தி ம்	பாங்
கழத்தக்க	வைகயில்	அைமந் ள்ள .	உைழப் ச்	சிந்தைனகள்	என் ம்
ெபா ளில்	ேசாம்ப ட ம்,	ேசார் ட ம்,	 றாண் கள்	வாழ்வைதவிட	ெப
யற்சி,	க ன	உைழப் டன்	ஒ நாள்	வாழ்ந்தால்	 டப்ேபா ம்	என் ம்

ெபான்ெமாழி	ேபாற்றிப்	பா 	காக்கப்பட	ேவண் ய	ஒன் .

உைழப் :	அறி 	உைழப் ,	உடல்	உைழப் 	என	இரண்டாக	ப த் 	அறி 	உைழப்
எவ்வைகயி ம்	உடல்	உைழப்ைபத்	தாழ்த்தக் டா 	என	வரலாற் ச்	சிறப் க டன்
நி ம்	பாங் 	நிைல	ேப ைடய .	வளர்ச்சி	மாற்றம்	என் ம்	ெபா ளில்,	வளர்ச்சி,
ன்ேனற்றம்	என்ப 	நிற்ப ம்	அல்ல,	பக்கவாட் ல்	அைசந் 	ெகா ப்ப ம்	அல்ல,

எதிர்காலத்ைத	ேநாக்கி	நைட	ேபா வ தான்.	 ன்ேனற்றம்,	வளர்ச்சி,	மாற்றம்,
என	விளக் ம்	பாங் 	சிறந்த .

ெபா ளாதாரச்	சிந்தைனகள்	என் ம்	ப தியில்	உண்ைமயான	சம்பளம்	என்றால்
அ 	பணத்தின்	அள 	அன் ,	வாங் ம்	சக்திேய	ஆ ம்	எனக்	 ம்	வைரயைர,
வ ைம	என்ப 	வசதிகள்	அற்ற	வாழ்க்ைக	என ம்,	ஏழ்ைம	என்ப 	உண க் ப்
ேபாரா ம்	நிைல	என ம்	இவர்	வ க் ம்	இலக்கணம்	வா யர	நிற்பதா ம்.
ேவளாண்ைமச்	சிந்தைனகள்	என் ம்	ெபா ளில்	இப்ேபா 	விவசாயம்
ெசய்யப்ெப ம்	நிலங்கைளத்	தவிர	வரப் கேள	அதிகம்	என	நம் ைடய
ஒ ைமப்பாட் ன்ைமைய	உணர்த் கிறார்.



கால்நைடப்	ெபா ளாதாரச்	சிந்தைனகள்	என் ம்	ப தியில்	கால்நைடகள்
இல்ைலேயல்	விவசாயம்	இல்ைல,	உண 	இல்ைல,	ஏன்	மனித ல	வாழ்க்ைகயின்
கால்	தைடகள்	என்றால்	மிைகயாகா .	அதனாேலேய	ெசல்வத்திற் 	மா 	என்
ெபயர்	 ட் ய 	வள் வம்,	எனக்	 ம்	ப தி	சிறப்பாக	அைமந் ள்ள .	ஒ
வாரம்	என்ப 	ஏ 	நாள்கைளக்	ெகாண்ட .	இைறவன்	ஏழிைசயாய்	உள்ளான்	என
ைசவ	சமயம்	 கின்ற .	ெசயற்கரிய	ெசய் 	வ ம்	ெபரியார்	ஆகிய	தவத்தி
அ களார்	அவர்கள்	தமிழ்ச்	ச தாயம்,	இந்திய	ச தாயம்	ைக	ெகாள்ள	ேவண் ய
அரிய	ெபா ள்கைள	அள்ளித்	தந் ள்ள	பாங் 	சால் ைடய .

அ களார்	அவர்கள்	வாெனாலி	வழி	நிகழ்த்திய	உைர	காற்ேறா 	காற்றாய்	கைறந்
ேபாகாமல்	நிைலயாக	மக்கள்	உள்ளங்களில்	உைறந் 	ேபாகின்ற	வைகயில்	வரி
வ வில்	அச்ேசற்றி	பதிப்பித் த்	தந் ள்ள	பதிப்பாசிரியர்	சீனி	தி நா க்கர
அவர்கைள ம்,	சிறந்த	 ைறயில்	அச்சிட் 	ெவளியிட் ள்ள	கைலவாணி
த்தகாலயத்ைத ம்	மிக ம்	பாராட் கிேறன்.	தவத்தி 	அ களார்	அவர்கள்
தமி லகம்	விழிப் ற	காலம்	தம்	க த் க்கைள	ஓயா 	ஒலிக்க ம்	தமிழன்ைன
ேபால்	தரணியில்	நிைலத்த	 க டன்	வாழ ம்	அன்ைன	ஆதிபராசக்திைய
இைறஞ் கிேறன்.

ெசன்ைன
5-2-94	த.	ெபரியாண்டவன்
-------------
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உலக	மக்கள்	அைனவ ம்	மகிழ்வான	வாழ்க்ைகையேய	வி ம் கின்றனர்.
அவ்வா 	விைழவேத	"உலக	இயல் .	உலக	மக்கள்	அைனவ ம்	தம்	வாழ்க்ைகயில்
நல்	ஒ க்கங்கைளக்	ெகாண் 	ஒ கினால்,	உலகம்"	அைனத் ேம	மகிழ்வாக
வா ம்	ேபற்றிைனப்	ெப ம்.

பால்	நிைனந் ட் ம்	தாயி ம்	பரிந் ,	அறிவியல்	உணர்விைன	அ ம்	தவத்தி
அ களார்	அவர்கள்	ம ைர	வாெனாலி	வழி	வழங்கிய	அ ட்ெகாைடேய	“எங்ேக
ேபாகிேறாம்"	என் ம்	இந் ல்.

தவத்தி 	அ களார்	அவர்கள்	இைறய ளா ம்	தவத்தின்	சிறப்பா ம்,	பன் ல்
லைமயா ம்	வழங்கிய	அரிய	க த் க்	களஞ்சியம்,	இன்ைறய	மக்கட்	ச தாயத்
திற் 	மிக ம்	பயன்த ம்	எனில்	மிைகயன் .

உலக	அரங்கில்	தமிழகம்	தைலசிறந் 	விளங்கச்	ெசய்வேத	நாம்	தவத்தி .
அ களார்	அவர்க க் ச்	ெசய் ம்	சிறந்த	ைகம்மாறா ம்.

உலெகலாம்	ஒ ைமப்பா ம்	பண்பா ம்	திறந் 	விளங்க	 ைணயாகச்	ெசயலாற்றி
மகி ம்	உ வலன் 	நண்பர்	ம .	பரம 	அவர்கட் 	என்	இதய	நன்றி.

அணிெயனஅணிந் ைர	அளித் 	மகி ம்	 ன்ைனத்	தமிழ்	வளர்ச்சித்	 ைற
இயக் நர்	 ைனவர்,	த.ெபரியாண்டவன்	அவர்க க் 	உளங்கனிந்த	நன்றி.

மிழ் ம்	நல் லகம்	இவ்	அரிய	 ைலப்	பயன்	ெகாண் 	மகிழ	கைலவாணியின்
தி வ ைள	ேவண் கிேறன்.

ெசன்ைன-17	என் ம்	அன் டன்,
6-12–94	சீனி.	தி நா க்கர
-------------

	



				



	

	

எங்ேக	ேபாகிேறாம்?
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எங்ேக	ேபாகிேறாம்?	 தந்திர	தினத்தன் 	நம் ைடய	ம ைர	வாெனாலி	நிைலயம்
இந்த	வினாைவ	நம்ைம	ேநாக்கிக்	ேகட்கிற .	இல்ைல	இல்ைல!	இந்த	நாட்
மக்கைள	ேநாக்கிக்	ேகட்கிற .	ஏன்?

எங்ேக	ேபாகேவண் ம்	என் 	ெசால்லாமல்,	வழி	காட்டாமல்,	எங்ேக	ேபாகிேறாம்
என் 	ேகட்பதற் க்	காரணெமன்ன?

ற்றங்கள்	ெதரிந்தால்	 ணங்கைள	வளர்த் க்	ெகாள்ள	 ம்.	 ைறகள்
ெதரிந்தால்	நிைறகைள	வளர்த் க்	ெகாள்ள	 ம்.	எனேவ,	எங்ேக	ேபாகிேறாம்?
வழி	தவறி	விட்ேடாமா?	அல்ல 	வழித்	தடத்தில்தான்	ெசல் கிேறாமா?	இப்ேபா
ெசல் கின்ற	வழி	அல்ல 	தடம்,	எங்ேக	ெசல்லேவண் ேமா	அங்ேக	அைழத் ச்
ெசன் 	வி மா?	இன் 	நாம்	ேபாகேவண் ய	வழியில்	ேபாகிேறாமா	அல்ல 	நம்ைம
இந்த	உலகத்தின்	ெசய்திகள்,	சின்னஞ்சி 	கைதகள்,	நிகழ்ச்சிகள்,	இ த் க்
ெகாண் 	ெசல் கின்றனவா?	இன் 	 தந்திரமாகப்	பயணம்	ெசய்ேவார்	யார்?

கால்நைட	ம த் வமைன	என் 	அறிவிப் ப்	பலைக	ேபாட் க்கிறார்கள்.	எனக்
ஒ நாள்	ஐயம்	வந்த .	இ 	என்ன	‘கால்நைட	என்றால்	என் 	பக்கத்தி ள்ள
வைரக்	ேகட்ேடன்.	"கால்நைட”	என்ேற	தி ப்பிச்	ெசான்னார்.	தி ப்பித்	தி ப்பிக்
ேகட்ட	பிற 	"காலால்	நடக்கின்ற	மா ,	ஆ கள்"	என் 	ெசான்னார்.
அப்ப யானால்	மனித ம்	காலால்	தாேன	நடக்கின்றான்?	அவ க் ம்	இந்த
ம த் வமைன	பயன்ப மா?	என் 	சிந்தித்ேதன்.	காலால்	நடப்ப 	மட் ேம
கால்நைடகளின்	இயல் .

சிந்தைனயா ம்,	க த்தா ம்,	அறிவா ம்,	நாகரிகத்தா ம்,	பண்பாட்டா ம்,
பைடப்பாற்றலா ம்,	நடக்கேவண் ய	ெபா ப் 	மனித ைடய .	அவன்,	தான்
நடக்கேவண் ய	தடத்ைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	 வி,	அவைன
நடத்தக் டா .	 விைய	அவன்	நடத்தேவண் ம்.	பாேவந்தன்	பாரதிதாசன்
" விைய	நடத் க!	ெபா வில்	நடத் க”	என் 	ெசான்னான்.



தந்திர	தினத்தன் 	இைதப்	பற்றிச்	சிந்தைன	ெசய் ங்கள்!	பாரதி,	 தந்திர
தினத்ைத	மக்கள்	தினமாக	நிைனத் ப்	பா கின்றான்.	ஆடச்	ெசால் கின்றான்,
பள் ப்	பாடச்	ெசால் கின்றான்,	"ஆ ேவாேம!	பள் ப்	பா ேவாேம	ஆனந்த
தந்திரம்	அைடந் 	விட்ேடாம்”*	என் 	பா கிறான்.	இன்ைறக் 	எந்த	மக்கள்

ஆ கிறார்கள்?	எந்த	மக்கள்	பள் ப்	பா கிறார்கள்?	எந்த	நாட் .	நகர	வீதிகளில்
தந்திர	தினவிழா	மக்கள்	விழாவாக	ெகாண்டாடப்ப கிற ?	இன்ன ம்

தீபாவளிக் 	இ க்கிற	ெசல்வாக் 	 ைறயவில்ைல.	ெபாங்க க் 	இ க்கிற
ெசல்வாக் 	 ைறயவில்ைல.	 தந்திர	தினவிழா	அர 	பணிமைனகளில்,	கல்வி
நிைலயங்களில்	ெகா ேயற் 	விழாவாக	 ந் 	வி கிற .	பாரதியின்	ஆைச
அ தானா?	இல்ைல.	தினந்ேதா ம்	மக்கள்	ஆடேவண் ம்.	 தந்திரப்	பள்
பாடேவண் ம்.	ஆனந்த	 தந்திரம்	அைடந் 	விட்ேடாம்	என் 	பாடேவண் ம்.	ஆம்!
இன்ைறக் 	மக்கள்	அப்ப ப்	பாடாததற் க்	காரணம்	என்ன?	அவர்கள்
அ பவிப்ப 	ஆனந்த	 தந்திரமா?	இல்ைல.	எத்தைனேயா	ெந க்க கள்!
எத்தைனேயா	ெதால்ைலகள்	அ ைமத்தனங்கள்	பயந்தாங்ெகாள்ளித்	தனங்கள்
பய த்தல்கள்!	இைவக க்கிைடேய	இந்தச்	ச தாயம்	ெமள்ள	ஊர்ந்
ெகாண் க்கிற .

இப்ெபா 	வாெனாலி	நிைலயத்ைத	ேநாக்கி	வந் 	ெகாண் க் ம்ெபா ,
இரண் 	 ன் 	காட்சிகள்!	ஒ 	இடத்தில்	ேபாராட்ட	உண்ணாவிரதம்!	இன்ெனா
றத்தில்	மகிழ் ந்தில்	 க் ரலிட் க்	ெகாண் ,	ேகாஷம்	எ ப்பிக்ெகாண் 	இந்த
நாட் 	மகளிர்	ெசல் கிறார்கள்.	மகளிர்	எ ப்பிய	 ழக்ெகாலி	"ெபண்கைள
வி தைல	ெசய்!	ெபண்க க் ச்	 தந்திரம்"	நா 	வி தைல	ெபற் 	47
ஆண் கள்	கடந்த	பிற ம்	“ெபண்க க் 	வி தைல	இல்ைல’	என் 	ெத வில்
நின் 	 ழக்ெகாலி	ெசய்கிறார்கள்	என்றால்	ஆனந்த	 தந்திரம்	ஆக	 மா?

தத்திர	தினவிழா	என்ப 	ெகா ேயற் தல்	மட் 	மல்ல.	ஒ 	கணக்காய்
ெசய்யேவண் ம்.	ேநற் 	என்ன	நடந்த ?	இன் 	என்ன	நடந்
ெகாண் க்கிற ?	நாைள	என்ன	நடக் ம்?	நாைள	என்ன	நடக் மா
ெசய்யேவண் ம்?	இந்தக்	கணக்காய் 	ெசய்யா 	ேபானால்	 தந்திர
தினவிழா க் 	என்ன	ெபா ள்?	ேநற்றிலி ந் 	இன் 	பிறக்கிற .	இன்றிலி ந்
நாைள	பிறக்கிற .

இன்ைறக் 	நம 	இைளய	ச கத்ைதப்	பற்றி,	இைளய	பாரதத்ைதப்	பற்றி,	அ த்
வ கின்ற	தைல ைறயினைரப்	பற்றி,	நமக் க்	566)6	இ க்கிறதா?	அதற் ரிய
திட்டங்கைளத்	தீட் கிேறாமா?	அப்ப ேய	தீட் னா ம்,	அந்தத்	திட்டத்தி ைடய
பயன்கள்	 ழந்ைதக க் ப்	ேபாய்ச்	ேச கிறதா?	இைவெயல்லாம்	சிந்திக்க



ேவண் யன,	எங்ேக	ேபாகிேறாம்?	சிந்தைன	ெசய்ேவாம்?	எங்ேக	ேபாகேவண் ம்?
	ெசய்ேவாம்.

இந்தியா	பல	 ற் க்கணக்கான	ஆண் கள்	வரலாற்	 ப்	பழைம	உைடய ,	இந்த
நாட் ைடய	பழைமக் 	ஈடாக	ேவ 	எ ம்	ெசால்ல	 யா .	அந்தப்	பழைம
யி ைடய	வரலாற் ப்	ெபட்டகங்கள்	ஏராளம்	உண் .	இந்திய	நாட் 	வரலா
ெதாடர்ந் 	ெசன் 	ெகாண் க்கிற .	ஏராளமான	வரலாற் ப்	ப ப்பிைனகைள
இந்த	நாட் 	மக்கள்	ஏற் க்ெகாள்ள	ம த் 	விட்டார்கள்.	வரலாற் ப்
ப ப்பிைனகைள	இந்த	நாட் 	மக்கள்	ஏற் க்ெகாண் ,	 தியன	கண் ,	ேபார்க்
ணத்ேதா 	ேபாரா 	வந்தி ந்தால்	இன்ைறக் 	இந்த	நாட் ைடய	அைமேவ

ேவ 	மாதிரியாக	இ ந்தி க் ம்.	ஆயி ம்	அவர்கள்	ப ப்பிைனகைள
ஏற் க்ெகாள்ளத்	தயாராக	இல்ைல.

இந்தியாவில்	இ க்கின்ற	இலக்கியங்களில்	மிகப்	பழைமயானைவ	இதிகாசங்கள்.
இராமகாைத	பாரதம்,	இந்த	இரண் 	இதிகாசங்க ம்	மிகப்	பழைமயானைவ
என்ப 	மட் மல்ல.	வாழ்க்ைகக் ரிய	ெநறிகைள,	 ைறகைள	நமக் 	ஏராளமாகப்
கட் கின்றன.	இைவகைளப்	பற்றி	நாம்	ப த் த்	ெதரிந் 	ெகாண்ட 	ஓரள
தான்.	ஆனா ம்,	எங் 	பார்த்தா ம்	இராம க் ப்	 கழ்	பா பவர்கள்	உணர்க.
பாரதத்திற் ப்	பைறசாற் பவர்கள்	உண் .	எனி ம்,	இராமகாைதயினா ம்,
பாரதத்தினா ம்,	ப த் க்ெகாள்ள	ேவண் ய	பாடங்கள்	என்ன?	இராம
காைதயிலி ந்த	ேகாசல	நா 	என்ன?	இலங்ைக	நா 	என்ன?	இன்ைறக்
இ க்கிற	தம் ைடய	நா 	என்ன?	ஒப் 	ேநாக்கிப்	பார்த்ேதாமா?	 ராணங்கைள
எ த் க்	ெகாள் ங்கள்.	ஏராளமான	 ராணங்கள்	அந்தப்	 ராணங்க ம்	 ட,
ெதரிந்ேதா,	ெதரியாமேலா,	சண்ைடகைளப்	பற்றிேய	நிைறய	ேபசி	விட்டன.
கட க் ம்,	ேதவர்க க் ம்	சண்ைடகள்	ேதவர்க க் ம்,	அ ரர்க க் ம்
சண்ைடகள்,	 ன் 	ேதவர்க க்கிைடயில்	சண்ைடகள்!	இப்ப ச்	சண்ைடகைளப்
பற்றிேய	இந்தியா	ஏன்	சிந்தித் க்	ெகாண் ந்த 	என் 	ெதரிந் ெகாள்ள

யவில்ைல.	இந்தச்	சண்ைடகைள	மறப்ப 	அவசியம்.

இலக்கிய	உலகத்திற் ள்	 ைழந்தால்,	இந்திய	ெமாழி	இலக்கியங்கள்	ஒ 	 ங்கா
என் 	ெசால்லலாம்.	ெபரிய	க லமாக	இ க்கின்ற	உபநிடத்திலி ந் ,	நம் ைடய
இராமா சர்	காலம்	வைரயில்,	ஏன்,	நம் ைடய	பாரதி	காலம்	வைரயில்	இலக்கிய
அ ச் வ கைளத்	ெதாடர்ந் 	வந்தால்,	ஏராளமான	ப ப்பிைனகள்	பைழய
உபநிஷத் 	ஒன் 	 கிற .

"ஒன்றாக	உைழ ங்கள்	ஒன்றாக	உண் ங்கள்!



ஒன்றாக	இ ங்கள்,	ஒன்றாக	வா ங்கள்!”	என் .

இ 	ேவதங்களின்	மணி ச்	சிகரமாக	உள்ள	உபநிடத்தின்	வார்த்ைதகள்,
இன்ைறக் 	எங்ேக	அப்ப 	வா கிேறாம்?	ஒன்றாக	உண் வதிேலேய	சாதி
ைறகள்	 க்கி கின்றன.	இராமகாைதைய	எ த் க்	ெகாண்டால்,	கம்பன்

அற் தமாக	ஒ 	நாட்ைட	எண்ணிப்	பார்க்கிறான்.	அவ ைடய	லட்சிய	நா 	அ .
அவ ைடய	ேகாசல	நா 	அப்ப யி ந்ததா?	ெதரியா .	அவன்	கண்ட	இலங்ைக
நா 	அப்ப யி ந்ததா?	ெசால்ல	 யா .	ஆனா ம்	கம்பன்	தன் ைடய
இலட்சிய	நா 	ஒன்ைற	தன் ைடய	காைதயில்	நிைன ட் கிறான்.	"கள்வ ம்,
காவல்	ெசய்வா ம்	இல்லாத	நாடாக	இ க்கேவண் ம்"	என் 	ஆைசப்ப கிறான்.
எல்லா ம்	எல்லாப்	ெப ஞ்	ெசல்வ ம்	ெபறேவண் ெமன் 	ஆைசப்ப கின்றான்.
இன் 	இந்த	நாட் ைடய	நிைலைம	என்ன?	எண்ணிப்	பா ங்கள்.

றநா ற் க்	காலத்திற் 	வந்தால்,	உலக	சர்வ	ேதசிய	இைளஞைனப்	ேபால
விளங் கின்றான்	கணியன்	 ங் ன்றன்.	ஓர்	உலகம்	என் ம்	க த் 	அறிவியல்
த் க்	 ங்கிய	பின்னர்	ேமற்றிைச	நாட் ல்	ேதான்றிய	க த் .	இன் ம்

ெசால்லப்	ேபானால்	அச்சத்தில்	ேதான்	றிய	க த் .	ஆனால்	கணியன்	 ங் ன்றன்
அன் த விய	நிைலயில்	”யா ம்	ஊேர	யாவ ம்	ேகளிர்”	என் 	பா கின்றான்.
"எல்லா	ஊர்க ம்	என் ைடய	ஊர்.	எல்லா ம்	என் ைடய	 ற்றத்தார்"	என்ற
கணியன்	 ங் ன்றன்	பிறந்த	மண்ணில்	இன்ைறக் 	ஜாதி,	 லம்	ேபான்ற
ேவற் ைமகள்	பிரிந் 	வளர்ந் 	வ கின்றன.

பைழய	காலத்தில்	சாதி	ேவற் ைமகள்	இ ந்த	 ண் .	ஆனா ம்	அந்த
ேவற் ைமகள்	ெநகிழ்ந் 	ெகா த்தன.	இன் 	அைவ	ெநகிழ்ந் 	ெகா க்காமல்
இ க்கமைடந் 	வ கின்றன	என்பைத	அன் 	 ர்ந் 	எண்ணிப்	பா ங்கள்.	2000
ஆண் க க் 	 ன் 	ேதான்றிய	தி வள் வர்,

"பிறப்ெபாக் ம்	எல்லா	உயிர்க் ம்”

என் 	ெசான்னார்.	பிறப்பில்	உயிர்களிைடேய	ேவ பா 	இல்ைல.	அைனவ ம்	சமம்
என் 	ெசான்னார்.	அைதேய	வழி	ெமாழிந்த	அப்பர கள்,	"இந்த	நாட் ல்	சாதி
இல்ைல.	சாதிகைளச்	ெசால்பவர்கள்	சழக்கர்கள்”	என் 	மிகக்	க ைமயாகச்
சா னார்.



எல்ேலா க் ம்	ேமலாக	 ரட்சி	 த்த	மண்ணாகிய	ப ம்ெபான்	மாவட்டத் த்
தி க்ேகாட் ர்	மதில்	ேமல்	ஏறி,	ஒ 	ெப ந்தைக	உபேதசித்தார்.	மந்திரத்ைத
எல்லா	மக்க க் ம்	வாரிக்	ெகா த்தார்.	அவ ைடய	ஆச்சாரியன்	”இந்த
மந்திரத்ைத	நீ	மற்றவர்க க் ச்	ெசான்னதால்	நீ	நரகத்திற் ப்	ேபாவாய்"	என்
ெசான்னார்.	"ேகாடா ேகா ப்	ேபர்	ைவ ந்தத் க் ப்	ேபா ம்ேபா 	நான்
நரகத்திற் ப்	ேபானால்	என்ன?”	என் 	இராமா சர்	ேகட்டார்.	அந்த	இராமா சர்
பிறந்த	மண்ணில்	இன்ைறக் ச்	 யநலேம	வளர்ந் 	வ கிற .	பிறர்	நலம்	 ைறந்
வ கிற .	நாட் க் 	உைழத்தல்	தவம்	என் 	பாரதி	ெசான்னாேன,	அந்த	தவம்
மீண் ம்	ேதான்ற	ேவண் ம்.	அந்தத்	தவத்ைத	வளர்க்க	ேவண் ம்.	அந்தப்
ெப மக்கள்	காலத்ைத	ெவன்றார்களா?

எத்தைன	சிறந்த	கவிஞர்கள்,	தத் வ	ஞானிகள்,	ேமைதகள்	இந்த	நாட் ல்
ேதான்றினார்கள்?	அவர்கள்	காலம்	கடந் 	நம்மால்	பாராட்டப்ப கிறார்கள்.	ேபாற்றப்
ப கிறார்கள்.	ஆனால்	அவர்கைள	நாம்	பின்பற் 	கிேறாமா?	அவர்க ைடய	வழித்
தடத்தில்	நாம்	நடக்கின்ேறாமா?	அவர்க ைடய	சிந்தைனக க் 	ெசயல்க க்
நாம்	ெவற்றி	ேசர்ப்பிக்கின்ேறாமா?	என்றால்	இல்ைல.

இன் 	நம் ைடய	நா 	ஜனநாயக	நா .	மக்களாட்சி	 ைற	நைடெப கின்ற	நா .
ஜனநாயகம்	என்ப 	ஒ 	அரசியல்	ேகாட்பா 	மட் மல்ல.	அ 	ஒ 	வாழ்க்ைக
ைற.	நண்பர்க க்கிைடயில்,	கணவன்	மைனவிக்கிைடயில்,	 ம்பச்
ழ்நிைலயில்,	கைட	வீதியில்,	ஊரில்,	நாட் ல்,	சட்டசைபயில்,	பாரா 	மன்றத்தில்,

எங் ம்	ஜனநாயக	மர கள்	ெசழித் 	வளர்	ேவண் ம்.	ெசால் வ 	சிலவாக
இ க்கேவண் ம்.	பிறர்	வாய்	ேகட்ப 	அதிகமாக	இ க்கேவண் ம்.	ஜனநாயக
வ வம்	ேபாதா .	ஜனநாயக	உணர் 	ேதைவ.	ஜனநாயக	வாழ்க்ைகயின்	மரபில்
அலட்சியம்	 டா .

ஒ 	சாதாரண	பாத்திரம்	 னி.	அவைள	அலட்சியப்	ப த்தியதால்	இராம
காைதயின்	திைசேய	மாறிவிட்ட .	சி வர்கைள,	சின்னஞ்சி 	மனிதர்கைள
அலட்சியப்	ப த் கிற	மனப்ேபாக் 	 டா .	எல்ேலா க் ம்	மதிப் த்
தரேவண் ம்.	பாராட்ட	ேவண் ம்.	ேபாற்ற	ேவண் ம்.	அரசியல்	என்ப 	ஒ 	ஞானம்,
அ 	ஒ 	அறிவியல்,	அரசியல்	அறி 	மக்களாட்சி	 ைறயில்	வா கின்ற	நாட்
மக்க க் த்	தவிர்க்க	 யா .	அரசியல்	அறி ,	அரசியல்	ேபாராட்டங்கள்,
அரசியல்	கட்சிக க்ேக	ெசாந்தமானைவ	அல்ல.	நம் ைடய	நாட் ல்	அரசியைல,
அரசியல்	கட்சிகளிடேம	ஒப்பைடத் 	வி கிறார்கள்.

ப த்தவர்கள்,	ேபராசிரியர்கள்,	சிந்தைனயாளர்கள்,	இவர்கள் ட	அரசியைலப்
பற்றி	ேபச	 ச்சப்ப கிறார்கள்	-பயப்ப கிறார்கள்.	தப்பித்	தவறி	ேபசிவிட்டால்



கட்சிக்	காரர்க க் க்	க ஞ்சினம்	ஏற்ப கிற .	அன் 	 ர்ந் 	மன்னித் க்
ெகாள் ங்கள்.	அரசியல்	சிந்தைன	இந்த	நாட் ன்	அைனத் 	மக்க க் ம்
என்ைறக் 	ஏற்ப கிறேதா,	அன்ைறக்ேக	மக்களாட்சி	 ைற	வள ம்.

ேகாசல	நாட் ல்	இராம க் 	 ட்டப்	ேபாகிற	ெசய்தியறிந்தேபா ம்	மக்கள்
மகிழ்ந்தார்கள்.	இராமன்	காட் க் ப்	ேபாகிறேபா ம்	அ தார்கள்.	அ 	நாட்
அரேசா 	மக்கள்	ேசர்ந் 	இயங்கிய,	இயக்கத்தி ைடய	விைள .	இன்ைறக்
நம் ைடய	நாட் 	அரசியலில்,	ஆட்சியில்	அந்த	இயக்கத்ேதா 	மக்கள்	ேசர்ந்
இயங் கிறார்களா?	இல்ைலயில்ைல.	நா 	கடன்	வாங்கினால்	நம் ைடய	நாட்
மக்கள்	கவைலப்ப கிறார்களா?	அ கிறார்களா?	நாட் க்	கடைனத்	தீர்ப்பதற்காக
ஒ ேவைள	சாப்பாட்ைட	தியாகம்	ெசய்யத்	தயாராக	இ க்கிறார்களா?
சாப்பாட்ைடத்	தியாகம்	ெசய்ய	ேவண்டாம்.	ஒ 	ேதநீைரத்	தியாகம்	ெசய்வார்களா?
அப்ப ப்பட்ட	 ரட்சி	எண்ணத்ைத	நாட் 	மக்க க் க்	ெகா த்தாக	ேவண் ம்.
மக்கைள	அர 	காப்பாற்றக்	 டா .	அரைச	மக்கள்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்.

ஜனநாயகம்	என்ப 	ஒ ைற	மட் மல்ல	அ 	ஒ 	வாழ்க்ைக	 ைற.	அ 	உணர்
ெசறிந்த .	ஒ ங் 	ேசறிந்த .	ஒ க்கம்	ெசறிந்த .	இன் 	எங் 	பார்த்தா ம்
ேபாட்டா	ேபாட் கள்	தைலைமக் ம்	ெப ைமக் ம்	ேபாராட்டங்கள்!	இலட்சியத்ைதப்
பறிெகா த் 	விட் க்	 ட	ெப ைம	ேத வார்கள்	ேபாலத்	ெதரிகிற .	இலட்சியம்
ெபரி .	இலட்சியம்	 ய்ைமயான .	இலட்சிய	வாழ்க்ைக	உயர்ந்த .	பதவிக ம்,
ெப ைம ம்	வரலாம்	-ேபாகலாம்.	இலட்சியத்ைதத்	தியாகம்	ெசய் விட் த்	தய
ெசய் 	பதவிகைளத்	ேதட	ேவண்டாம்.	ெப ைமகைளத்	ேதட	ேவண்டாம்.

இைளய	பாரதேம!	எ ந்தி 	 திய	பாரதேம!	எ ந் 	வா;	உனக் த்	ேதைவயான
கல்வி	எ 	என் 	நிர்ணயம்	ெசய்!	தற்சார்பான	கல்விையப்	ெப !	ேவைலையத்
ேதடாேத	ேவைலைய	உ வாக் 	ைக	வ ந்தி	உைழப்பவர்	ெதய்வம்	என் 	நம்
ேநாம் 	ேநாற் 	உைழத் 	வாழ்க!	 திய	வரலா 	பைடத்தி க!	வரலாற் ப்
ேபாக்ேகா 	ஓ 	விடலாம்	என் 	நிைனக்காேத!	நீ	வரலாற்ைற	நிகழ்த்தி,	நின்
ேபாரா ப்	 திய	வரலாற்ைறப்	பைடத் 	சாதைன	ெசய்!	உன் ைடய	காலம்	இந்த
நாட் ைடய	வரவலாற்றில்	ெபான்ேனடாக	அைமய	ேவண் ம்.

எங்ேக	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிேறாம்?	அன் 	 ர்ந் 	சிந்தைன	ெசய் ங்கள்.	இன்
இந்த	நா 	எங்ேக	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிற ?	எங் ப்	பார்த்தா ம்	வன்	 ைறகள்
ெமாழிச்	சண்ைடகள்!	சாதிச்	சண்ைடகள்	மதச்	சண்ைடகள்!	ஏேதா	ஒன்ைறத்
ேத க்	ெகாண் 	அவல	மனத்ேதா 	அைலந் 	ெகாண் க்கிறார்கள்,	யா க் ம்
தி ப்தியில்ைல.	எங் ம்	ஆதி ப்தி	இதற்ெகன்ன	மாற் ?	இதற்ெகன்ன	வழி?
இதற் 	யார்	வழி	ெசால்ல	 ம்?	ேவ யா ம்	ெசால்ல	 யா .



இைளய	பாரதம்	ஒன் தான்	ெசால்ல	 ம்.	அவர்கள்	எ த்தால்,	எ ந்
நடந்தால்,	அவர்களால்	இந்த	நாட் க் 	ெவற்றி	வாய்ப் க்கைள,	 விக்க	 ம்.
திய	வரலாற்ைறப்	பைடக்க	 ம்.	 திய	பாரதம்	ெபாலிேவா 	விளங் ம்.	அைத
நிைனத் ,	எண்ணிப்	பார்த் ,	 	ெசய்வதற்காக	எங்ேக	ேபாகின்	ேறாம்	என்
சிந்தைன	ெசய் ங்கள்!	எங்ேக	ேபாக	ேவண் ம்.	என் 	 	ெசய் ங்கள்!	ேபாக
ேவண் ய	இடத்திற் ,	ேபாகேவண் ய	வழி,	 ைற,	ெதாைல 	ஆகியவற்ைற ம்

	ெசய் ங்கள்.	ைதரியமாக,	 ணிவாக,	நைடேபா ங்கள்!	ெவற்றி	ெபறலாம்.

எங்ேக	ேபாகின்ேறாம்	என்ற	ேகள்விக் ப்	பதிலாக	நாம்	எங்ேக	ேபாக	ேவண் ம்
என்ற	ேகள்விையக்	ேகட்கப்	ேபாகின்ேறாம்.	ஆம்!	மனிதைன	 தலில்	உ வாக்க
ேவண் ம்.	ப ப்பாளிகைள	உ வாக்கி	இ க்கிேறாம்.	ஆனால்	பைடப்பாளிகைள
உ வாக் கின்ற	கல்வி,	பைடப்பாளிகைள	உ வாக் கின்ற	அறி ,	திைசேநாக்கி
நாம்	இனி	ேபாகேவண் ம்.	உைழப் 	என்ப 	உயர்ந்த .	மதிப்பில்	உயர்ந்த .
தவமைன	ய .	அந்த	உைழப்ைப	அலட்சியம்	ெசய்யக்	 டா .	ஒ 	நாட் 	மக்கள்
க ைமயாக	உைழத்தால்	அந்த	நா 	வள ம்	வா ம்!

எந்த	ஒ 	நாட் ம்	எளிதாக	மாற்றத்ைத	யா ம்	ஏற் க்ெகாள்ள	மாட்டார்கள்.
மாற்றம்	என்ப 	வளர்ச்சிக் த்	தவிர்க்க	 யாத .	எங் 	வளர்ச்சி	இ க்	கிறேதா
அங் 	மாற்றம்	இ க் ம்.	மாற்றம்	இ க்கின்ற	இடத்தில்	வளர்ச்சி	இ க் ம்.
இவற்ைறேநாக்கி	நாம்	பயணம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.

இந்த	நா 	பரம்பைர	பரம்பைரயாக	ேவளாண்ைம	யில்	சிறந் 	விளங்கிய	நா .
"உழ க் ம்,	ெதாழி	 க் ம்	வந்தைன	ெசய்ேவாம்”	என்பான்	பாரதி.	ஆனால்	இந்த
நாட் ல்	ேகா க்கணக்கான	ஏக்கர்	நிலங்கள்	தரிசாகக்	கிடக்கின்றன.
சாதாரணமாக	கிராமப்	 றங்களில்	ெபண்	சிரித்தால்,	பல க் ,	ஆண்க க் க்
ேகாபம்	வ ம்,	ெபண்	சிரித் விட்டாேள	என் 	ேகாபப்	ப வார்கள்.	ஆனால்	இந்த
நாட் ல்	நீண்ட	நாட்களாக	ஒ 	ெபண்	சிரித் க்ெகாண்ேட	இ க்கிறாள்.	அதி ம்
பரிகாசமாக	நம்ைமப்	பார்த் 	நைகத் க்	ெகாண் க்கிறாள்.	அந்தப்	ெபண்	யார்?
நிலமகளாகிய	 மி	ேதவி.

”இலம்	என்றைச	இ ப்பாைரக்	காணின்	திலம்	என் ம்	நல்லாள்	ந ம்"	என்றார்
தி வள் வர்	இன்ைறக் 	நிலமகள்	நம்ைமப்	பார்த் 	நாணிச்	சிரிக்கின்றாள்.
நம்நாட் ல்	எண்ெணய்	இறக் மதி,	ேகா ைம	இறக் மதி	ெசய்கிறார்கள்.	இப்ப
விைளகின்ற	விைள ள்	இ ந் ம்,	உைழக்கின்ற	கரங்கள்	இ ந் ம்,	ஏன்	இந்த
நிைல?	எண் ங்கள்!	நல்ல	வளமான	நாட்ைட	உ வாக்க	நடந்தி ங்கள்!	அந்த
திைசேநாக்கி	தடக்க	ேவண் ம்.



நல்ல	கால்நைடகைளப்	ேபணிவளர்ப்ேபாம்	”வாங்கக்	 டம்	நிைறக் ம்	வள்ளல்
ெப ம்ப க்கள்"	என் 	அன் 	ஆண்டாள்	நாச்சியார்	பா னார்.	இன் 	 டம்
நிைறயக்	கறக் ம்	மா கைள	நம 	நாட் ல்	பஞ்சாபில்தான்	பார்க்க	 கிற
அ த் 	 ஜராத்தில்தான்	பார்க்க	 கிற .	நா 	 ம்	அத்தைகய	கால்
நைடகள்	வளர	ேவண் ம்.

அறிவியல்,	நாட் க் 	இன்றி	அைமயாத .	அறிவிய ம்,	ஆன்மிக ம்
ரண்பட்டதல்ல.	ஆன்மிக ம்	ஒ 	அறிவியல்தான்.	அறிவியல்	என்ப 	வள ம்

உலகத்ைத,	நம்ைமச்	 ற்றி ள்ள	உலகத்ைத,	நம்ைமச்	 ற்றியி க்கக்	 ய
ச கத்ைத,	நமக் ப்	பயன்ப த்திக்	ெகாள்வ ,	வளர்ப்ப ,	வாழ்வ ,
என்ப தான்.	நம் ைடய	ெபா ளாதாரம்	ெசழிப்பாக	இ க்கேவண் ம்.	கடன்
வாங்கிய	கா 	ைகயில்	 ரளலாம்.	ஆனால்	ெசாந்த	மாகா .	நம் ைடய
நாட் ைடய	ெசாந்த	 லாதார	வளங்கள்	ெப கி	ஆக	ேவண் ம்,	நம் ைடய
லதனம்	ெப கேவண் ம்,	பன்னாட் 	 லதனங்கைளவிட,	ெசாந்த
லதனம்தான்	ேதசத்தின்	 தந்திரத்ைதப்	பா காக் ம்	என்பைத	மறந்

விடாதீர்கள்!

எல்ேலா ம்தான்	பிறக்கிறார்கள்,	எல்ேலா க் ம்	ஒேர	ஒ 	 ைறதான்	பிறப் .
ஆதலால்	மீண் ம்	பிறக்கப்	ேபசவ 	நிச்சயமில்ைல.	ஆதலால்,	இலட்சியத்ைத
ேமற்ெகாள் ங்கள்.	அந்த	இலட்சியம்	எ வாக	இ க்க	ேவண் ம்?	நம் ைடய
நா ,	நம் ைடய	காலத்தில்,	நாடா	வளத்தனவாக	விளங்கேவண் ம்.	தாழ்விலாச்
ெசல்வர்	பலர்	வாழேவண் ம்,	வளரேவண் ம்.	இந்த	நாட்ைட,	இமயம்	 தல்	 மரி
வைரயில்	ஒ 	நாடாக	ஆக் ேவாம்	 ட் வாழ்க்ைக	வாழ்ேவாம்!	 வாழ்தல்
என்ப 	ஒ 	பண்பாடாக	இ க்கேவண் ம்.

ஜனநாயக	மர கைளக்	கைடப்பி ப்ேபாம்	என்ப 	எல்லாம்,	இத்தநாட் 	வாழ்க்ைக
ெநறியில்,	 ைறயில்,	உயிர்பிக்கேவண் ம்.	அன் 	ெநறி	இந்த	நாட் 	ெநறி;
உலகத்தின்	மிகப்ெபரிய	சமயமான	 த்த	மதத்ைதக்	ெகா த்த 	இந்தியா-மறந்
விடாதீர்கள்.	ேபார்க்	களத்ைதவிட் 	விலகினான்	அேசாகன்.	உயர்ந்த	அன்
ெநறிைய	இந்த	நா 	ஒ 	காலத்தில்	ேபாற்றிய .	பாராட் ய .	இன் 	இந்த	நாட் ல்
எங் பார்த்தா ம்	வன் ைறகள்	கிளர்ச்சிகள்	தீவிரவாதங்கள்!	இைவகைள
எதிர்த் ப்	ேபாரா ,	அன் ம்,	அைமதி ம்,	சமாதான ம்,	த விய	ஒ 	ச க
அைமப்ைப	ேநாக்கி	நாம்	நைடேபாட	ேவண் ம்.

எங்ேக	ேபாகிேறாம்?	ெதளிவாக	 ெசய் ங்கள்.	எங்ேக	ேபாகேவண் ம்?
ெதளிவாக	 ெசய் ங்கள்.	இைதப்பற்றித்	ெதாடர்ந் 	சிந்திக்க,	ெதாடர்ந்



ேபச,	வாெனாலி	அ மதி	வழங்கியி க்கிற .	நீங்க ம்	 டேவ	வா ங்கள்!
டேவ	சிந்தைன	ெசய் ங்கள்.	என் ைடய	ேபச்சில்	ஐயங்கள்	இ ந்தால்

எ ங்கள்	வினாக்கள்	இ ந்தால்	ெதா ங்கள்!	விைடகள்	ேவண் மா?	தரப்ப ம்.
ஆனா ம்	ஒ 	நா 	எைதப்பற்றி	அதிகமாகப்	ேப கிறேதா,	அந்தத்	திைசயில்	அந்த
நா 	நக ம்	என்பைத	மறந் 	விடாதீர்கள்!

நாம்	அைனவ மாக	வாெனாலியின்	 லம்	இந்த	நாட் ைடய	 ன்ேனற்றத்ைதப்
பற்றி,	இந்த	நாட் 	 ைடய	எதிர்காலத்ைதப்	பற்றி	ேபசேவண் ம்!	சிந்திக்க
ேவண் ம்!	ெசல்ல	ேவண் ம்	அப்ேபா தான்	நம 	நாட்ைட	நல்லதிைசக்
அைழத் ச்	ெசல்ல ம்.	எங்ேக	ேபாகேவண் ேமா	அங்ேக	ேபாக ம்.	அந்தத்
தடம்	அேதா	ெதரிகிற !	அந்தத்	தடத்ைதப்	பி ப்ேபாம்,	தடம்	மாறாமல்
நடந் ேபாேவாம்!	வ க!	வ க!
								15-8-94	அன் 	ம ைர	வாெனாலியில்	ஒலிபரப்பான	உைர
----------
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உயிர்த்	ெதா தி	பரிணாம	வளர்ச்சியில்	 ல்,	 ,	விலங் .	என் 	வளர்ந்
கைடசியாக	ஐந் 	அறிவினா	லாகிய	விலங்கினின் ம்	ஆறறி ைடய	மனிதன்
பரிணமித்	தான்.	மனிதன்,	மி க ம்	அல்லன்,	 	மனித 	மல்லன்.	மனிதன்
மி கத்	தன்ைமயிலி ந் 	விலகி	மனிதனாக	வாழ்ந் 	அமர	நிைல	எய்தேவண் ம்.
இ 	தான்	மனிதனின்	பரிணாம	வளர்ச்சி.	 றிக்ேகாள்!	ஆனால்	எல்லா	மனித ேம
விலங் த்	தன்ைமயி	லி ந் 	அறேவ	விலகியதில்ைல.	 	மனிதனாக ம்
வாழ்ந்ததில்ைல;	ெதய்வமாகத்	திகழ்ந்த மில்ைல.

இம் ன்றின்	கலைவயாகேவ	ேகா க்கணக்கான	மக்கள்	வாழ்கின்றனர்.	ேகா யில்
ஒ வர்	விலங்கியல்	தன்ைமைய	 ரணமாக	ெவற்றி	ெகாண் ,
மனிதராகமாமனிதராக	விளங்கி,	இந்த	மண்ணிேலேய	அமரர்	சிறப்பிைனப்	ெபற்
வாழ்ந் ள்ளனர்.

இன் 	நம 	நிைல	என்ன?	நாம்	விலங்கினத்தி	லி ந் 	ேவ பட் 	நிற் ம்
தடத்தில்	ெசல்கிேறாமா?	மனிதத்	தன்ைம டன்	வாழ்கிேறாமா?	இங்ேகேய	அமரர்
சிறப் க்	கா ம்	தடத்தில்	ெசல்கிேறாமா?	சிந்தைன	ெசய் ங்கள்!	இன்ைறய
மனிதன்	உணர்ச்சி	வசப்ப கிறான்.	அவன்	உணர்ச்சி	வசப்பட்ட	நிைலயில்	விலங்
களி ம்	ேமாசமாகி	வி கிறான்;	கலகம்	ெசய்கிறான்;	ெகாைல	ெசய்கிறான்;
யநலேம	உ க்ெகாண்ட 	ேபால	ஆகிவி கிறான்.	இன்ைறய	மனிதன்	தன்	வீ ,

தன்	ெபண் ,	தன்	பிள்ைள	என்ற	க ப்	 த்தியிேலேய	நிற்கிறான்.

மனிதப்	பிறவி	அ ைமயான 	என் 	உணர்ந் ,	அந்த	அ ைமப்	பாட் ைன	உல
உண ம்	தடத்தில்	ெசல்ேவார்	எத்தைன	ேபர்?	வாழ்ேவார்	எத்தைன	ேபர்?

”அரி 	அரி 	மானிடராதல்	அரி .
மானிடராயி ம்	 ன்,	 ,	ெசவி ,	
ேப 	நீங்கிப்	பிறத்தல்	அரி .	
ேப 	நீங்கிப்	பிறந்த	காைல ம்	
ஞான ம்	கல்வி ம்	நயத்தல்	அரி .	



ஞான ம்	கல்வி ம்	நயந்த	காைல ம்	
தான ம்	தவ ம்	தான்	ெசய்தல்	அரி .	
தான ம்	தவ ம்	தான்	ெசய்வராயின்	
வானவர்	நா 	வழி	திறந்தி ேம!"

என் 	அவ்ைவயார்	மனிதப்	பிறவிையச்	சிறப்பிக்	கின்றார்.

”வாய்த்த 	நந்தமக் 	ஈேதார்
பிறவி	மதித்தி மின்”

என் 	அப்பர கள்	அ ளிச்	ெசய் ள்ளார்.	ஆம்	மா டப்	பிறவி	ஒேர	ஒ
பிறவிதான்!	இப்பிறவியிேலேய	அறியாைமைய	அகற்றி	ஞானம்	ெப தல்	ேவண் ம்"
மாணிக்க	வாசக ம்,	”என்னால்	அறியாப்	பதந்	தந்தாய்"	என்றார்.	ஆம்	மானிடப்
பிறவி	ஒ 	பதந்தான்!	மனம்,	 த்தி,	சித்தம்,	அகங்காரம்	ஆகிய
அறிக விக டன்,	ெமய்,	வாய்,	கண்,	 க் ,	ெசவி	ஆகியன	ெதாடர் ச்
சாதனங்களாக ம்,	நிைறேவற் ம்	ெபாறிகளாக ம்	விளங் கின்றன.

அற் தமான	க விகள்	இந்த	உடம்ேபா 	 ய	ஆன்மாவின்	வாழ்க்ைகைய	அறிந்
ேபாற்றிப்	பா காத் 	வாழ்பவன்	மனிதன்.	தி லர்	**உடம்ைப	வளர்த்ேதன்	உயிர்
வளர்த்ேதேன!"	என்றார்.	உடம்ைப	வளர்த்தல்	என்றால்,	எைட	 தலாக	வளர்த்தல்
என்பதல்ல.	உடம்பின்	பயன்பாட் 	ஆற்றைல	வளர்த்தல்	!

இன் 	உடல்	நலத்திற் 	எதிரான	ெசயற்பா கேள	மி தி.	சைமயல்	ேதான்றிய
பிற 	மனிதன்	உட க் 	உகந்தைத-உடல்	நலத்திற் 	ஏற்றைத-உண்ணாமல்,
ைவக்காக	உண்ணத்	தைலப்பட் 	விட்டான்	ேபா ம்	ேபாதாததற் ப்
ைகயிைலயரக்கன்	பலவைகப்	 ைன களில்	மனிதைன	அழித் க்ெகாண்
வ கிறான்.	

காற் 	 வாசிப்பதற்காக	அைமந்த	 க்கிைன	வாணக் ழியில்	ெவ 	ம ந்
திணிப்ப ேபால	 க் ப்	ெபா ையத்	திணிக்கிறான்.	அ ப்பில்	 ைக	இ த்தல்
ேபால	இன் 	பல ைடய	வாயில்	 ைக	 ைக	பி த்தல்,	சாராயம்	 த்தல்
இன்ேனாரன்ன	தீைமகள்	நா ம்	பலரின்	உடல்	நலத்ைதக்	ெக த் 	வ வேதா
அவர்கைள	மனிதப்	பண்பிலி ந் 	தடம்	மாற்றி	விலங்கியல்	நிைலக் 	அைழத் ப்
ேபாகின்றன.	இவர்க ம்	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிறார்கள்!



மனிதன்	வரலாற்றின்	உ ப் .	மனிதன்	வரலாற்றின்	க ப்ெபா ள்.	மனிதன்	இந்த
உலைகப்	பயன்ப த் ம்	வைகயில்	அைமப்பவன்.	மனிதன்	பைடப்பாளி	மனிதன்
காலந்ேதா ம்	இப் விக்	ேகாளின்	வளர்ச்சிக் 	உந் 	சக்தியாக	இ ப்பவன்.
மனிதைன	அள 	ேகாலாகக்	ெகாண்ேட	இந்த	உலகம்	மதிப்பிடப்ப கிற .	மனிதப்
பைடப்பின்	ேநாக்கத்ைத	நிைறேவற்ற,	மனித க் க்	க வியாக	அைமவ 	அறி .
’அறி ைடயார்	எல்லாம்	உைடயார்’	என்ப 	தி க் றள்.

மனித லம்	ேதான்றிய	நாள்	ெதாட் ,	அறிைவத்	ேத ம்	 யற்சி	நைடெபற்
வ கிற .	மனித	 லத்தினர்	அைனவ ம்	அறி 	ெபற் 	விளங்கேவண் ம்
என்ப 	நியதி.	இத்திைசயில்	மனித லம்	எ த்த	 யற்சிகள்	பலப்	பல.	ஆயி ம்
அறி 	ெபற்ேறார்	ேகா யில்	ஒ வேர!

இன் 	நாம்	அறி ைடைம	பற்றி,	ெகாண் க்கிற	க த் ,	பிைழயான .
தகவல்கள்	நிைறய	ைவத்தி ப் 	வர்கள்,	நிைறய	ப த்தவர்கள்,	பட்டம்	ெபற்றி ப்ப
வர்கள்,	இவர்கள்	எல்லாம்	அறிஞர்கள்	என் 	பிைழயாகக்	க திக்
ெகாண் க்கிேறாம்.	இவர்களில்	அறிஞர்கள்	இ க்கலாம்,	ேத க்	கண் பி க்க
ேவண் ம்.

ஆனால்	தி க் றள்	 ம்	அறி ைடைம	எ ?	மனிதைன-மனித	 லத்ைதத்
ன்பத்திலி ந் 	காப்பேத	அறி .	இன் 	நம 	வாழ்க்ைகயில்,	 ைற	ேதா ம்
ன்பந்தாேன	 ழ்ந்தி க்கிற .	மனிதைர	மனிதர்	ெகான் 	அழிக் ம்	ஆற்றல்

மிக்க	ெகாைலக்	க விகைள	மனிதன்	பைடத்தி க்கிறான்.	அப்ப யானால்	நாம்
எங் 	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிேறாம்?

இன்ைறய	உலகம்	அறிவியல்	உலகம்	என்கிறார்கள்.	 ர்ந் 	ேநாக்கின்,	உயர்தர
அறிவியல்	வளரவில்ைல.	அ வ க்கத்தக்க	நிர்வாணமான	 யநலம்	வளர்ந்
வ கிற .	வீட் லி ந் ,	உலகத்தின்	ெப 	வீதிகள்	வைர	எங் ம்	பண	மதிப்பீட் ச்
ச தாய	அைமப் !	ஆதிக்கப்	ேபாட் கள்	மற்றவர்	 ன்பம்	ெபா த	பண்ேப
அறி ைடைம	என் 	 கின்ற 	தி க் றள்.

”அறிவினான்	ஆ வ	 ண்ேடா	பிறிதின்ேநாய்
தந்ேநாய்ேபால்	ேபாற்றாக்	கைட"

என்ப 	தி க் றள்,	இத்த 	அறிைவப்	ெப ம்	கல்வி	வழங்கப்	ெப கிறதா?
இன் 	நம 	கல்வி	உலகம்	எங் 	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிற ?	பட்டதாரிகைள



உ வாக் 	வதில்	கல்வி	உலகம்	ெவற்றி	ெபற்றி க்கிற .

ஆனால்,	பைடப்பாளிகைள	உ வாக் வதில்	ெபற்ற	ெவற்றி,	மிக	மிகக்	 ைற
கல்விேய	அறி ைடைம	யல்ல,	கற்றவர்கள்	எல்லாம்	அறி ைடயவர்க ம்	அல்லர்.
கல்வி ம்,	ேகள்வி ம்	அறி 	ெப த க் ரிய	வாயில்கேள	ஆ ம்!

இன் 	நம 	கல்வி லகம்	எங்ேக	ெசன் 	ெகாண்	 க்கிற ?	மனிதனின்
ஆன்மா க் 	உண 	கல்வி.	ஆன்மாைவ	வளர்ப்ப 	கல்வி!	இன்ைறய	கல்வி	 ைற
ைளயில்	தகவல்கைளத்	திணிப்பதாக	அைமந்தி க்	கிறேத	ஒழிய	ஆன்மாைவத்

ெதாடவில்ைலேய!	இன் ள்ள	கல்விப்	ெப க்கத்திற் ,	இக்கல்வி	உலகம்,
அளப்பரிய	ஆற்றல்	வாய்ந்த	கல்வியாய்	இ ப்பின்,	இந்த	உலகத்ைதேய	மாற்றி
யி க் ம்.

எங்ேக	மாற்றங்கள்?	மனிதன்	வர	வரச்	 ழ்நிைலயின்	ைகதியாகிப்	ேபாகிறாேன
தவிர,	 ழ்நிைலைய	அவன்	மாற்ற	 ற்படவில்ைலேய!	விலங் கள்	 ழ்நிைலையச்
சார்ந்தைவ.	ஆனால்,	மனிதேனா	 ழ்நிைலகைளத்	தன் ைடய	வாழ்நிைலக் ம்,
இலட்சியத் க் ம்	ஏற்ப,	மாற்றி	அைமத் க்	ெகாள் ம்	ஆற்ற ைடயவனாக
விளங் மா 	ெசய்தல்	கல்வியின்	வி மிய	ேநாக்கம்	இன்ைறய	கல்வி	உல ,
கடைம	உணர் கைள,	காலம்	ேபாற் ம்	உயர்	பண்பிைன,	கட் ப்பா கைளப்	ேபாற்றி
வளர்த் க்ெகாள்ளக்	கற் த்	தரவில்ைல.	ெவற்றி	வாய்ப் க க் ரிய
கட் ப்பா கைள	ெநகிழ்த்தி	விட்ட 	இன்ைறய	கல்வி	உலகம்.	ஏன்?

இன் 	அறிவியல்	என்ற	ெபயரில்	வரலா ,	இலக்கியம்,	தத் வம்	ஆகிய	 ைறகள்
றக்கணிக்கப்	ப கின்றன.	ஆதலால்,	இன்ைறய	மனிதன்	நாகரீகத்ைத	இழந்
காவல்	நிைலயங்களின்	வளர்ச்சிக் ம்,	சிைறக்	 டங்கைள	நிரப்ப ேம
உரியவர்களாகி	விட்டார்கள்.	கடந்த	சில	ஆண் களில்	காவல்	நிைலயங்களின்
வளர்ச்சிேய	 ற்றங்களின்	வளர்ச்சிக் 	நி பணமாகிற .	ஆ ம்,	ெபண் ம்
இைணந் 	வாழேவண் ய 	ச க	அைமப் .

இச்ச கத்தில்	இன் 	கல்வித்	 ைறயிலி ந் 	காவல்	 ைற	வைரயில்	ஆண்,
ெபண்,	பிரிக்கப்ப கின்றனர்.	ஏன்	இந்த	அவலம்?	இந்த	அவலத்ைத	 தலில்
ெசய்த 	ஆண்	ஆதிக்கச்	ச தாய	அைமப் .	தி க்ேகாயிலில்	அம்ைம	அப்பனாக
இ ந் 	வழிப ம்	ெபா ைள-	அர்த்த	நாரீ வரனாக	இ ந்த	பரம்ெபா ைள-
இ ேவறாகப்	பிரித் த்	தனித்	தனியாக்கினார்கள்.

அதற் ப்	பிற தான்	 ராணங்களில் ட	ஆண்	சாமிக் ம்,	ெபண்	சாமிக் ம்
சண்ைடகள்	ெதாடங்கின.	இன் ம்	அேத	திைசயில்தான்



ேபாய்க்ெகாண் க்கிேறாம்.	ஆண்,	ெபண்	சமத் வத்ைதக்	கல்வியில் டக்	காண
யவில்ைல.	ஏன்?	பண்பாட் 	வளர்ச்சிக் ரிய	கல்விைய	வழங்காத தான்

காரணம்,	வள ம்	வரலாற்	 க் ரிய	உயிர்ப் ள்ள	கல்விைய	மனித க் த்	தர
ேவண் ம்.

கல்வி,	ெதரியாதைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்வதற் 	மட் மன் .	கல்வி,	ஆன்மாவின்
சக்திையத்	 ண்ட	ேவண் ம்.	நல்ல	காரியங்கைளச்	ெசய்தால்	மட் ம்	ேபாதா !
நல்ல	காரியங்கைளச்	ெசய் ம்	ஆர்வத்ைதத்	தரேவண் ம்.	ஒ 	ஊர்,	ஒ 	நா
எப்ப 	இ க்கிற 	என்பைத	அளந்தறியப்	பயன்ப வ 	கல்விேயயாம்.
ஆன்றவிந்தடங்கிய	ெகாள்ைகச்	சான்ேறார்க ைடய	நா 	விளங் மானால்
‘ெகட்ட	ேபார்"	அங் 	இரா .	ஆன்ற	கல்வி	கற்ேறார்	நல்லவராயி ப்பர்.	நா ம்
நன்றாகேவ	இ க் ம்.

”எவ்வழி	நல்லவர்	ஆடவர்
அவ்வழி	நல்ைல	வாழிய	நிலேன”

என்ப 	 றநா .

கல்வி	என்ப 	கல் தல்	அல்ல 	ேதாண் தல்	என் ம்	ெசால்	அ யில்	பிறந்த .
மனிதனிடத்தில்	இயல்பாக	உள்ள	அறியாைமையத்	ேதாண் 	எறிந் 	விட் ,
அறி ற்ைறக்	கண் ,	அந்த	உயர்ந்த	சக்திைய	வளர்ப்பேத	கல்வியா ம்.	இ ேவ
கல்வியின்	ேநாக்கம்பயன்.	கல்வித் ைற	மக்கள்	ெதா திக் ரியதான	பிற ,	இ
நைடெபறவில்ைல.	ஆயி ம்,	தக்க	நாட் ப்	பற் ள்ள	ச கச்	சிந்தைன ள்ள
ஆசிரியர்கள்	மனமி ந்	தால்,	இன் ம்	ெசய்ய	இய ம்	ெசய்யேவண் ம்.

கல்வியின்	த தி,	கற்பிக் ம்	ஆசிரியைரேய	மி தி ம்	சார்ந்தி க்கிற .
கற்பிக் ம்	ஆசிரியரிடம்	சிறந்த	திறன்	இல்ைலயானால்	பள்ளியால்	விைள ம்
நன்ைமையவிட	விபத் க்க ம்	 ழப்பங்க ம்தான்	ஏற்ப ம்.	வ ப்பைற	யில்
ஆசிரியர்	கற்பிக் ம்ெபா ,	மாணவர்	ப தி டன்	ஒன்றியி க்க	ேவண் ம்.
மாணவர்கள்	மத்தியில்	என்ன	நடக்கிற ?	கற் ம்	மாணவர்க க் ம்,	கற்பிக் ம்
தனக் ம்	அந்நிைலயில்	உள்ள	ஒன் தலில்	உள்ள	அைம 	அல்ல
இைடெவளிையத்	ெதரிந் ெசாண் 	கற்பிக் ம்	ஆசிரியர்தான்,	கற்பிப்பதில்
ெவற்றி	ெபற	இய ம்.

பாடம்	என்ப 	கற்பிக் ம்.	ஆசிரிய ம்	கற் ம்	மாணவ ம்	ஆகிய	இ வ ம்
இைணந் 	ெசயல்பட	ேவண் ய	 யற்சி	என்பைத	ஆசிரியர்	நிைனவில்	ெகாள்ள



ேவண் ம்.	கற்பிக் ம்	தன 	ஆசிரியத்	தன்ைம டன்,	கற் ம்	மாணவைர ம்
ஒன்றச்	ெசய்வதன்	 லம்	-கற் ம்,	ேகட் ம்,	சிந்திக் ம்	திறைனத்	 ண் த்
தம்பால்	ஈர்த் ,	வினா-விைட	 லம்-மாணவன்	கற் க்	ெகாள்கிறான்;	ெதளிவாக
இ க்கிறான்	என்பைத	ஆசிரியர்	உ தி	ெசய் ெகாள்ள	ேவண் ம்.

ஒ 	ெச 	வளர்வதற் ப்	பலவைக	உண ப்	ெபா ட்கள்,	ம த் கள்	ேதைவப்ப ம்.
அ ேபால்,	மனித ம்	வாழ்க்ைகயில்	வளர,	பண்பாட் ல்	வளர	கல்வி	ேதைவ.
கற்கேவண் ய	 ைறகள்,	 ல்கள்	மனிதர்க க்கிைடயில்	ேவ 	ப ம்!
ஆன்மாவின்	ேதைவக் 	ஏற்ப ம்,	ஆன்மாவின்	வளர்ச்சிக்ேகற்ப ம்	மா ப ம்.

ஆதலால்	கல்வியில்	ெபா க்	கல்வி ம்,	சிறப் க்	கல்வி ம்	இடம்ெபற	ேவண் ம்.
ெபா க்	கல்வி	என்ப 	ெபா 	அறி ,	ச க	வாழ்க்ைகக் -ஒ 	பணி	ெசய்யத்
ேதைவப்ப ம்	அறி .	சிறப் க்	கல்வி	என்ப 	கற்ேபார்	நிைலக்ேகற்ப	மா ம்.	அ
அறிவியலாக ம்	இ க்கலாம்.	அல்ல 	தத் வத்	 ைறயாக ம்	இ க்கலாம்.
பிறவாக ம்	இ க்கலாம்.	இங்ஙனம்	கல்வி	வழங்கப்	ெபற்றால்தான்	மனிதர்கைள,
அறிஞர்கைள,	ஞானிகைள	உ வாக்கலாம்.

நம் ைடய	 ழந்ைதகைளச்	சிந்திக்கிறவர்களாகப்	பழக்கிவி தல்	அவசியம்.
தல்	இரண் 	வ ப் 	வைர	பாடப்	 த்தகங்கேள	ேவண் யதில்ைல	என்ப 	நம

க த் .	இந்த	வ ப் க்களில்	கற்ப 	எப்ப ?	நிைன	வாற்றைலப்	ெப வ 	எப்ப ?
சிந்திப்ப 	எங்ங்ணம்?	ஆகிய	கல்வி	கற்றலின்	அ ப்பைடகைளச்	ெசயல்வழிக்
கற்பிக்க	ேவண் ம்.	கற் ம்	 ழந்ைதகளின்	சிந்திக் ம்	திறைமேய	ஆசிரியரின்
திறைமக் 	அள ேகால்	என்பைத	நிைனவிற்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.

ழந்ைதக க் 	இயல்பாகேவ	அளவற்ற	சக்தி	இ க்கிற .	நாம்	இங்
றிப்பி வ 	உடல்சக்தி,	 ைள	சக்தி	இரண்ைட ேம	 றிப்பி கின்ேறாம்.	இந்த

இ வைக	சக்திகைள ம்	 ழந்ைதகள்	உபேயாகிக் ம்ப 	ஆசிரியர்
பழக்கேவண் ம்.	நடக் ம்ெபா 	கீேழ	வி ந் வி ம்	 ழந்ைத,	தாேன
எ ந் வி ம்	திறைம ைடய ;	மனப்பாங் 	உைடய .	நாம்	 ரக் ம்	ேபா தான்
ழந்ைதயின்	ஆற்றல்	 ைறகிற .	மற்றவர்கைள	எதிர்பார்ப்ப
ழந்ைதகளிடத்தில்	வளர்ந் 	வி கிற .

ஆசிரியர்,	கற் ம்	மாணவர்களிடத்தில்	வினா	ேகட்கலாம்.	ஆனால்	ஆசிரியர்	விைட
கற் த்தரேவ	 டா .	மாணவர்	சற் 	விைட	தரத்	தாமதித்தால்	அ த் -Next-
ெசால்லி	வி கிறார்	ஆசிரியர்.	சில	அவசர ைடய	ஆசிரியர்கள்	விைடையத்	தாேம
ெசால்லிக்	ெகா த் 	வி கிறார்கள்.	இ 	தவ .	வினா க் ரிய	விைடகள்
மாணவர்கேள	அவர்களின்	அறிவிப் லனால்	ேதடேவண் ம்.	ேதைவயானால்



ஆசிரியர்	 ைண	வினாக்கைளத்	ெதா த் ,	மாணவர்களிடத்தில்	விைட	கா ம்
யற்சிையத்	 ண்டலாம்.	எந்தச்	 ழ்நிைலயி ம்	ஆசிரியர்	விைட	 றக் டா .

ஆனால்,	இன் 	நடப் ,	வினா-விைடகைள	எ திப்	ேபாட் 	மனப்பாடம்
ெசய்வ தான்!	இதனால்,	சிந்தைனத்	திற ம்,	 தியன	கா ம்	 ைனப் ம்	வளர
வில்ைல	கல்வி	உல ,	ேதர் 	மட் ேம	என்ற	 கிய	 றிக்ேகாளில்	ெசன்
ெகாண் க்கிற .	திைசைய	விரி ப த்திக்	ெகாண் ,	சிந்தைனயாளர்கைள,
பைடப்	பாளர்கைள	உ வாக் ம்	உலைக	ேநாக்கிச்	ெசல்ல	ேவண் ம்.
ப ப்பாளிகைள	உ வாக் ம்	நிைலயிலி ந் 	பைடப்பாளிகைள	உ வாக் ம்	உலைக
ேநாக்கிச்	ெசல்லேவண் ம்.

கல்விக் 	இதயம்	ேதைவ.	ேசாவியத்	கல்வியாளன்	 ேகாம்லின்ஸ்கி
" ழந்ைதக க் 	இதயத்ைதக்	ெகா ங்கள்"	என் 	எ தினான்.	கல்வி,
ைளேயா 	மட் ேமா,	கற் ம்	 ல்கேளா 	மட் ேமா	சம்பந்த ைடயதன் .

இதயத்ேதா ம்	சம்பந்த ைடய .	கல்வி	கற்பிக்க ம்,	கல்வி	கற்க ம்,	அதற்ெகன
ஒ 	சிறந்த	பாங் 	ேதைவ.
கற்பிக் ம்	ஆசிரிய க் ச்	சிறந்த	உணர் 	நிைறந்த	இதயம்	ேதைவ.	கற் ம்
மாணவ க் ம்	ஆசிரியைரப்	 ரணமாக	-	ஆசிரியரின்	மனத்ைதக்	 டப்
ரிந் ெகாள் ம்	உள்ளம்	ேவண் ம்.	அப்ேபா தான்	கற்பிக் ம்	பணி ம்,	கற் ம்
பணி ம்	அர்த்த ள்ள 	ஆ ம்.

இத்த 	கல்விச்	 ழ க் 	உரியெமாழி	தாய்	ெமாழிேய	என்ற	க த்திற்
இரண்டாவ 	க த் 	இ க்க யா .	இயற்ைக	வழங் ம்	ெகாைடகளில்	ஒன்
தாய்ெமாழி.	தாய்ெமாழிேய	சிந்தைனெமாழி;	உண ம்ெமாழி.	ஒ 	நாட் 	மக்கைள
அ ைமப்ப த்த	 தற்சாதனம்	அந்த	நாட் 	மக்கைளத்	தாய்ெமாழியில்	கல்வி
கற்க	அ மதிக்கா 	இ ப்பேத.

இன் 	நம் ைடய	நாட் ல்	தாய்ெமாழி	வழிக்	கல்வியியக்கம்	ெவற்றிெபறவில்ைல.
ேதசீய	ெமாழிையக்	கற்றபா ல்ைல.	ஆங்கிலத்திலி ந் 	தாய்ெமாழிக்	கல்விக்
மாற	ம ப்ப 	பலவீனம்.	இந்ததிைசயில்	ெசல்வ 	வி ம்பத்தக்கதல்ல-
தாய்ெமாழிக்	கல்வி ம்,	ேதசீய	ெமாழியறி ம்	நாம்	ெபற	ேவண் யைவ.	உலகத்தின்
சாளரத்ைத	 ட ம்ேவண்டாம்.	ஆங்கிலத்ைத ம்	ஒ 	ெமாழியாகக்	கற்கலாம்.

தாய்ெமாழிைய	மதித் ப்	ேபாற் ம்	கல்வி	உலகேம	நமக் த்	ேதைவ.	தாய்ெமாழி
வழி	உள்ளத்ைத	உயர் 	ெசய் ம்	கல்வி	கற்ேபாம்;	அறிைவ	வளப்ப த் ம்	கல்வி
கற்ேபாம்.	உலகக்	கல்வி ம்	கற் 	உலகமாந்த டன்	ைகேகார்த் 	நிற்ேபாம்!	 ய
அறிைவ	வளர்ப்ேபாம்.	அதற் த்	 ைணயாகக்	கற் ம்	கல்விைய	ஆக் ேவாம்!



ெபரிய,	ெபரிய	இலட்சியங்கைள-இமயத்தி ம்	உயர்ந்த	இலட்சியங்கைளக்
ெகாள்ேவாம்!	அவற்ைற	அைடய	உைழப்ேபாம்!	இ ேவ	இன்ைறய	கல்வி	உல
நம்ைம	அைழத் ச்	ெசல்ல	ேவண் ய	இடம்.

நாைளய	இந்தியா	இன்ைறய	பள்ளியிேலேய	ெதாடங் 	கிற 	என்பைத	நம
அர க ம்	ச க ம்	உணர்ந் 	ெகாள் தல்	அவசியம்.	எதிர்கால	இந்தியா	ஏற்ற
மைடவ 	இன்ைறய	பள்ளியின்	நைட ைறைய ம்,	நம 	 ழந்ைதக க் த்	தரப்
ெப ம்	கல்விைய ேம	ெபா த்தி க்கிற .

நாம்	இன் 	சாதி,	மத,	இன	எல்ைலகளி ம்,	ப த்தறி க் 	 ரணான
டநம்பிக்ைககளி ம்	சிக்கிச்	சீரழி ம்	ேபாக்கிைனத்	தவிர்த் ,	அ த்த

தைல ைறயின க் ப்	 திய	உலைகக்	காட்டேவண் ம்.	நம் ைடய	ைளஞர்கள்
சிறந்த	கல்விைய ம்,	ஞானத்ைத ம்	ெபற் ,	ெபா ைம,	உ தி,	 யற்சி,
இவற்ேறா 	அர்ப்பணிப் 	உணர்ேவா 	பணிெசய்வதில்	நம்பிக்ைக	ைவக்கக் ய
கல்விேய	இன்ைறயத்	ேதைவ.	இ ேவ	நாம்	ெசல்லேவண் ய	திைச….!

கல்வி	உலகம்	இன்ைறக் 	இரண்டாகப்	பிரிந் 	இ க்கிற .	ேம ம்	ெதளிவாகச்
ெசால்லப்	ேபானால்	கல்வியில்	இரண் 	ஜாதி ைற	ேதான்றியி ப்ப 	ேபாலத்
ெதரிகிற .	அதாவ 	கிராமப் றகல்வி,	நகர்ப் றக்	கல்வி	என்
றிப்பி கின்ேறாம்.	கிராமப் றக்	கல்விக் ம்,	நகர்ப் றக்	கல்விக் ள்ள

இைடெவளி	மிக ம்	அதிகம்	என்பைத	வ த்தத்ேதா 	 றிப்பிட	ேவண்
இ க்கிற .	

நகர்ப் றத் 	இைளஞர்கள்,	மாணவர்கள்,	தரமானக்	கல்வி	ெபற கிற .
அவர்கள 	அறி ப்	 லன்க க் 	நிைறய	வி ந் 	கிைடக்கிற .	அதனால்,
தர ம்	திறைம ம்	உைடய	இைளஞர்கள்,	நகர்ப் றத்தில்	உ வாக	வாய்ப்
இ க்கிற .

ஆனால்	கிராமப்	 றத்தில்	அ 	இல்ைல.	கிராமப் ற	பள்ளிக்	 டங்கள்
எந்தவிதமான	ஊட்டச்சத் ம்	இல்லாத	கல்வி	நிைலயங்களாக	விளங் கின்றன.
ேசாதைனக்	க விகள்	கிைடப்பதில்ைல.	நல்ல	 லகம்	அைமவ 	இல்ைல.
அவர்க ைடய	ெசவிப் ல க் 	நிைறய	வி ந் கள்	கிைடப்பதில்ைல.	அதன்
காரணமாக,	கிராமப்	 றக்கல்வியில்,	தரம்	 ைறந்தி க்கிற 	என்ப 	இரண்
க த் க க் 	இடமில்லாத	ஒ 	ெபா ச்	ெசய்தி.	கிராமப்	 றக்கல்விைய
ேமம்ப த் வதில்	இன் ம்	அதிக	அக்கைற	எ த் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.



நமக் 	இப்ப 	ஒ 	ஆேலாசைனக்	 டச்	ெசால்ல	 கிற .	கிராமப் றத்தில்
தி க்ேகாயில்கள்	உண் .	”ேகாயில்	இல்லாத	ஊரில்	 யி க்க	ேவண்டாம்”*
என்பைத	நாம்	பின்பற் பவர்கள்.	ஒவ்ெவா 	ேகாயி ம்,	அந்தக்	கிராமப்-
றத்தி ைடய	ஆரம்பப்	பாடசாைலையத்	தத்ெத த் க்	ெகாண் ,	அந்த	ஆரம்பப்
பாடசாைலயின்	வளர்ச்சிக் ,	அங் 	பயி கின்ற	சி வர்க ைடய
வளர்ச்சிக் ரிய	அைனத் ப்	பணிகைள ம்	ேமற்ெகாள்ள	லாம்;	அப்ப ச்
ெசய்தால்தான்	கிராமப் றக்	கல்வி	வள ம்.

அ த் ,	ஏ களின்	வழியாக,	 த்தகங்களின்	வழி	யாக,	கல்வி	கற் த்	த வைத
விட	ெசயல்	வழிக்	கல்வி	கற்பிப்ப 	நல்ல 	என் 	க கின்ேறாம்.	ெசயல்	வழிக்
கற் ம்	கல்வி	நீண்ட	ெந 	நாட்க க் ,	நிைனவில்	இ க் ம்.	அதனால்
அதற் ரிய	சாதனங்கைள	ஒவ்ெவா 	பள்ளி ம்	ெபற	ேவண் ம்.	ஒவ்ெவா
பள்ளியி ம்	ஆண் ேதா ம்	 திய	 திய	 ல்கள்	வாங்கேவண் ம்.

நம் ைடய	நாட் ல்	தீபாவளி	ெகாண்டாடப்ப வ 	ேபால,	ெபாங்கல்	ெகாண்டாடப்
ப வைதப்ேபால,	கைலமகள்	விழா	ெகாண்டா ம்	காலம்	விைரவில்	வர	ேவண் ம்,
அப்ெபா தான்	கல்வி லகில்	 த் ணர் ம்,	ஆர்வ ம்	ேதான் ம்,	இன்
கைலமகள்	விழா	என் 	ஒன் 	இ க்கிறதாகேவ	பல க் த்	ெதரியவில்ைல.
ல்கைள	வாங் வ மில்ைல.	 ல்கைளப்	 ப்பிப்ப 	மில்ைல.

இன் ம்	ெதளிவாகச்	ெசால்லப்	ேபானால்	ஏேதா	ஒ 	 ட	நம்பிக்ைகயில்,
அன்ைறக் ப்	ப க்கக்	 டா 	என்ேற,	ஒ 	க த் 	உலா	வ கிற .	அன்ைறக் ,
இ க் ம்	 த்தகங்கைள ம்	கட் ைவத் விட் ,	 ப்	ேபாட் 	 விட் ,	ப க்கக்
டா 	என் 	 ெசய் 	வி கிறார்கள்.	இைத ம்	நாம்	ம த் விட	ேவண் ம்.

பள்ளிக் டங்கள்	கைலமகள்	விழாவன் 	திறந்தி க்க	ேவண் ம்.	 லகங்கள்
திறந்தி க்க	ேவண் ம்.	அன்ைறக் க்	கல்வி	ேவள்வி	எங் ம்	ெசய்யேவண் ம்.
கைடவீதியில்	உள்ள	 த்தகக்கைடகளில்,	நீண்ட,	ெந ய	வரிைசயில்	மக்கள்	நின் ,
தங்க க் ம்,	தங்க ைடய	 ழந்ைதக க் ம்	ேதைவயான	 த்தகங்கைள
வாங் ம்	பழக்கத்ைத	ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்,	தன் ைடய	அ ைம	மக க் ,
அல்ல 	அ ைம	மக க் ,	ஒ 	ெபற்ேறார்	வாங்கிக்	ெகா க்கக் ய	உயர்ந்த
பரி 	 த்தகமாகேவ	இ க்கேவண் ம்.	அந்தப்	பழக்கத்ைதக்	 ழந்ைதக ம்
கற் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்,	ெபற்ேறார்க ம்	பயில்விக்க	ேவண் ம்.

பணிப்	பா காப் 	என்ப 	இன் 	வளர்ந் 	வந்தி க்கக்	 ய	நாகரீகம்.	தவிர்க்க
யாத .	வரேவற்கத்	தக்க ம் ட,	பணிப்	பா காப் 	எவ்வள 	 க்கியேமா

அைதப்	ேபாலேவ,	அவனிடத்தில்	ஒப்பைடக்	கப்பட்ட	 ழந்ைதகள்



தரமானவர்களாக,	திறமானவர்களாக,	அறிஞர்களாக	உ வாவதில்	ஆசிரியர்கள்
ெபா ப்	ேபற்க	ேவண் ம்.

அவர்க ைடய	பணி	தரமானதாக,	எல்ேலா க் ம்	ஏற்றம்	தரத்தக்கதாக
அைமயேவண் ம்.	அப்ெபா 	தான்	பணியி ைடய	பாங் 	வளர்ச்சி	அைடய

ம்.	ெவற்றி-ெபற	 ம்;	உயர்ந்த	ஆசிரியர்	பணி	ேமற்	ெகாண் க்கக்
யவர்கள்,	ஒ 	நாட் ன்	வரலாற்ைற	சீரைமக்க	உதவி	ெசய்கிேறாம்	என்ற

எண்ணத் டன்	தம் ைடய	பணிைய	அர்பணிப் 	உணர் டன்	ெசய்ய	ேவண் ம்.

வ ப்பைறயில்	உட்கார்ந் 	ப க் ம்	மாணாக்கன்,	நாைள	நாட்ைட	ஆட்சி
ெசய்பவனாக	மாற ம்,	மாற	ேவண் ம்.	அதற் ரிய	வாயிைல	பள்ளிக் டங்கள்,
சிறப்பாக,	ஆசிரியர்கள்	தர	ேவண் ெமன் 	ேகட் க்	ெகாள்கின்ேறாம்.

எனேவ	இன்ைறய	கல்வி லகத்தி ைடய	தடத்தில்	நாம்	ெசல் வ 	ேபாதா .
அகன்ற,	விரிவான,	உயர்ந்த	 றிக்ேகா ைடய,	லட்சிய ைடய	சிறந்த	நாட்ைட
உ வாக்க	ேவண் ெமன்ற	 றிக்ேகா டன்,	நாம்	ெசல் ம்	திைசைய
அகலப்ப த்தி	மர்ற்ற	ேவண் ம்.	என் 	ேகட் க்ெகாள் கின்ேறாம்.	சிறந்த	கல்வி
உலகம்,	அறிஞர்	உலகம்	ேதான்ற	ேவண் ம்.	அ ேவ	நாம்	ெசல்ல	ேவண் ய	திைச.

								--	20-8-94	அன் 	ம ைர	வாெனாலியில்	ஒலிபரப்பான	உைர
-----------
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இன்ைறய	மனிதன்	ப க்கிறான்;	பட்டதாரியாகி	றான்;	அறிஞன்	ஆகிறான்.
அறிவின்	பயன்,	என்ன	ெசய்யேவண் ம்	என் 	அறிந் 	ெசய்தேலயாம்.	ெசயல்,
உைழப்பின்	பாற்பட்ட .	உைழப்பற்ற	ெசயல்க ம்	உண் .	ஆயி ம்	உண்ணல்,
உ த்தல்,	காதல்	ெசய்தல்	ஆகிய	 கர்ச்சிக க் ம்	உைழப் 	இன்றியைமயாத .

ஏன்?	மனிதன்	விலங் களின் ம்	ேவ பட்ட	நிைல,	உணைவத்	ேத ம்
நிைலயில்தான்	ெதாடங்கிய .	பின்னாளில்	அவன்	வளர,	வளர	உணைவத்	ேதடாமல்
பைடத்தான்.	இந்தக்	காலக்கட்டத்தில்	உைழப் 	வளர்ந்த ;	க விக டன்
மனித க் த்	ெதாடர் 	ஏற்பட்ட .	ஆக,	உைழப்ேப	வாழ் 	என்றாகிற .
உைழப்பிற்ேக	உரிய 	வாழ் .

வாழ் ,	உைழப்பினாலாய .	வாழ்வினால்	உைழப் 	வளர்கிற .	உண் ம்	உணைவத்
தன 	க ன	உைழப்பால்-ெநற்றி	வியர்ைவ	நிலத்தில்	சிந்த	உைழத் ப்	பைடத்
உண்பவர்கள்	நல்லவர்கள்;	உத்தமர்கள்!	“உைழத்தால்தான்	உண ”	என்ற	சட்டம்
ேவண் ம்	என்றான்	ஜான்ஸ்மித்,

இந்தச்	சட்டத்ைத	உலக	நா கள்	இயற்றேவண் ம்.	அதற் 	நாம்	எல்லா ம்
கீழ்ப்ப ய	ேவண் ம்.	அண்ணல்	காந்திய கள்	“உைழக்காமல்	உண்பவர்கள்
தி டர்கள்??”	என்றார்.

வாழ்க்ைகயின்	இயல்ேப	உைழப் த்தான்	அறி	க விகள்,	ெசயற்	க விக டன்
ய	உடல்	சார்ந்த	வாழ்க்ைகைய	உைழக்காமல்	நடத் வ 	யாங்ஙனம்?

மனிதனின்	இன்றியைமயாத்	ேதைவ	உண .	அ த்த 	காதல்.

பழங்காலத்தில்	உற்பத்தி டன்	 ய	நாகரிகத்	ெதாடக்கம்	உைழப்பினாேலேய
ெதாடங்கப்	ெபற்ற .	காதல்	வாழ்க்ைக ம்	அப்ப த்தான்	ேசாம்ப ட ம்
ேசார் ட ம்	 	ஆண் கள்	வாழ்வைதவிடப்	ெப 	 யற்சி,	க ன	உைழப் டன்
ஒ நாள்	வாழ்ந்தால் டப்	ேபா ம்!	உைழப் டன்	 ய	வாழ்க்ைக,	ெசார்க்கத்தின்
கதைவக் டத்	தட்ட	உத ம்.



ஒவ்ெவா வ ம்	எந்தவிதமான	 ண் த மின்றி	இயல்பாகேவ	உைழக் ம்
உணர் 	ெபறேவண் ம்	என் 	மனித லத் க் 	உைழப் 	ஜீவ	 பாவமாக
அைமகிறேதா,	அன்ேற	"சக்திக்ேகற்ற	உைழப் ,	ேதைவக்	ேகற்ற	ஊதியம்”	என்ற
ெபா ைடைமச்	ச தாயம்	அைமய	இய ம்,	 ம்.

உைழப்பின்	சின்னமாகிய	காய்த் ப்ேபான	ைகக ம்	கால்க ம்	ெபறேவண் ம்.
அ ேவ,	உைழத்தைலக்	காட் ம்	சின்னம்	ஒ நாள்	நபிகள்	நாயகம்,	தம்ைமக்
காண	வந்தவர்க டன்	கட் த்	த வி ம்,	ைககைளப்	பற்றிக்	கண்ணில்	ஒற்றி ம்
வாழ்த் க்கைள ம்	மகிழ்ச்சிைய ம்	வழங்கிக்	ெகாண் ந்தார்.

அப்ப 	வந்தவர்க ள்	ஒ வரின்	ைகையப்	பற்றிய	அண்ணலார்	நபிகள்	நாயகம்
நீண்ட	ேநரம்	தி ம்பத்	தி ம்ப	அவர்	ைகையக்	கண்களில்	ஒற்றிக்ெகாண்ட
ேதாடன்றி,	கண்களில்	நீர்மல்க	நின் ெகாண் ந்தார்.	மற்றவர்கள்	காரணம்
ேகட்டேபா ,	"இவ ைடய	ைககளில்	உைழத் க்	காய்த் ப்ேபான	 வ கள்
இ ந்தன.	அைவ	எனக் ப்	ெப மகிழ்ைவத்	தந்தன"	என் 	நபிகள்	நாயகம்
அ ளிச்	ெசய்ததாக	அவர்	வரலா 	 கிற .

மனிதன்	இன்ப	 கர்ச்சியி ம்	மகிழ்ச்சியி ம்	மட் ேம	திைளத் 	வாழ்தல்
டா .	இன்ப	 கர்ச்சிைய ம்	மகிழ்ச்சிைய ம்	வாழ்க்ைகயின்

இலட்சியங்களாகக்	ெகாள்ளக் டா .	உைழப்ேப	வாழ்க்ைகயின்	உயர்
றிக்ேகாளாக	அைமயேவண் ம்.	உைழப்பின்	வழி,	இன்ப	 கர்ச்சி ம்	மகிழ்ச்சி ம்

கிைடக் ம்.	இ 	உ தி.

உைழப் ,	உட க் 	உ தி	ேசர்க் ம்.	அறி 	வளர்ச்சிக் ம்	உத ம்.	இந்த	உலகில்
பலவற்றிற் 	எல்ைல	உண் .	ஆனால்,	அறி க் ம்	ஆ ைம	நிைறந்த	உைழக் ம்
சக்திக் ம்	எல்ைலேய	கிைடயா .	 ைள	இயங்க,	இயங்க	அறி 	வள ம்.	உைழப்
ெதாடர்ந் 	இைடயீ ன்றி	நிகழின்	உைழக் ம்	சக்தி ம்	வள ம்.

நம்	ஒவ்ெவா வ ட ம்	பிறப்பிேலேய	கலந்தி ப்ப 	உைழப்பாற்றல்;	உைழக் ம்
சக்தி.	உைழப்பேத	மனிதப்	பைடப்பின்	ேநாக்கம்,	கால்கைள ம்	ைககைள ம்	மற்றப்
ெபாறிகைள ம்	 ைறயாக	உைழப்பில்	ஈ ப த்தினால்	எல்ைலேய	இல்லாத
அள க் 	உைழத் க்ெகாண்ேட	இ க்கலாம்.

அறி 	 ர்வமாக ம்,	வி ப்பத் ட ம்,	ஆர்வத் ட	 ம்	உைழத்தால்	கைளப்
வாரா .	மாறாகக்	களிப் ணர்ேவ	ேதான் ம்.	ஓய் 	எ க் ம்	எண்ணேம
தைலகாட்டா .	உைழப்பாளிக் 	ஓய் ,	ேவைலைய	மாற்றிக்	ெகாள்வ தான்.



நம் ைடய	வாழ்நாளின்	 றிக்ேகாள்	இன்னெதன	நிர்ணயம்	ெசய் ெகாண்
உ தி டன்	ெதாடர்ந் 	உைழக்க	ேவண் ம்.	அப்ப 	ஒ 	 றிக்ேகா டன்	ஒ
ைறயில்	வாழ்நாள்	 ம்	உைழத்தால்தான்	அந்தக்	 றிக்ேகாள்	ைக ம்.

நம 	வாழ்க்ைக ம்	உன்னத	நிைலைய	அைட ம்.	இங்ங்னம்,	 ைறேதா ம்	நின்
உைழப்பவர்கள்	எண்ணிக்ைகக்	 னால்	நா 	வள ம்.	உைழப்பவர்	உலகம்	எளிதில்
ெவற்றி	ெப ம்.

உைழத் 	வாழ்வ 	என்ற	வாழ்க்ைகயின்	ேகாட்பா 	அைனவ க் ம்	ெபா ந் ம்.
உைழப் 	என்ப 	அைனவ க் ம்-மனித	 லம்	 வ க் ம்	உரிய	ெபா ப் .
மனித	 லத்தில்	யாராவ 	சிலர்	உைழக்காமல்	வாழ்ந்தால்	அவர்க ைடய
உைழப்பின்	பங்ைக	மற்றவர்கள்	 மக்கேவண் ய	நிைல	ஏற்ப ம்.	

இன் 	இந்தப்	ேபாக் 	அதிகமாக	வளர்ந் 	வ கிற .	உைழக்காதவர்க ம்
அல்ல 	அைர ைறயாக	உைழப்பவர்க ம்	அல்ல 	உைழப்ப 	ேபாலப்	பாவைன
ெசய்பவர்க ம்	இன் 	ச தாயத்தில்	பல்கிப்	ெப கி	வ கின்றனர்.	இஃ 	ஒ
சாபக்ேக .

இந்தத்	தவறான	நைட ைற	ெப ம்பா ம்	ப த்தவர்களிைடயி ம்	அதிகார
வர்க்கத்தினரிைடயி ம்	பரவி	வ கிற .	நம் ைடய	நாட் ல்	உண ப்	பற்றாக்
ைற	இல்ைல.	இரண் 	ஆண் க க் ரிய	ைகயி ப் 	இ க்கிற 	என் 	உண

அைமச்சகம்	 கிற .

ஆனால்,	பணப்	பற்றாக் ைற	இ க்கிற .	கடன்	வாங்க	ேவண் யி க்கிற .	இ
ஏன்?	உ ேவார்	உலகம்	தம 	உைழப்ைப	 ைறயாகச்	ெசய் 	நாட்ைடப்	பா காத்
வ கிற .	மற்றத்	 ைறகளில்	ேபாதிய	உைழப் க்	கிைடக்கவில்ைல	என்ப ,	தாேன
உய்த் ணரக் ய	க த் .

நாம்	ஒவ்ெவா வ ம்	மற்றவர்களின்	உைழப்பில்	எண்ணற்ற	உயிர்த்	ெதா திகளின்
உைழப்பில்	வாழ்கிேறாம்.	நாம்	நம 	ஒ நாள்	வாழ்க்ைகக் 	என்ெனன்ன	ேதைவ
என் 	கணக்கிட்டால்	நாம்	இந்த	உலகத்தில்	மற்றவர்கள்	அல்ல 	மற்றைவ
உைழப்பிலி ந் 	நம 	வாழ்க்ைகக் ம்	 கர் க் ம்	எவ்வள 	எ த் க்
ெகாள்கிேறாேமா	அவ்வள க்காவ 	நாம்	தி ப்பித்	த ம்	வைகயில்
உைழக்கின்ேறாமா?	பலர்	வாழ்க்ைகயில்	இல்ைல	என்பேத	விைடயாக	இ க்கிற .

அப்ப யானால்,	உைழக்கா 	வாழ்பவர்கள்	பிறர்	பங்ைகத்	தி கிறார்கள்.	அல்ல
பிற க் 	 ைமயாக	இ க்கிறார்கள்.	இவர்கள்	நிலத்திற் ம்	பாரம்	இவர்கைள



ைவயகம்	 மப்ப ம்	வம் .	அதாவ 	பயனற்றவர்கள்.	

தனக் க்	கிைடக் ம்	ஊதியத்தின்	மதிப்ைபவிடத்	தன் ைடய	உைழப்பின்
மதிப்ைப	உயர்த்திக்	காட் ம்	மனிதன்தான்	ச கத்திற் ப்	பயன்ப வான்.
ச கத்தில்	ஒ 	நிைலயான	இடத்ைத	 ன்ேனறிப்	ெப வான்.	இ ேவ	வா ம்
நியதி.

ஆழ்கடலின்	ேமேல	 ல்	 ண் கள்	மிதக் ம்,	ெசத்ைதகள்	மிதக் ம்.	ஆனால்,
த் 	ஆழத்தில்தான்	கிடக் ம்.	 த்ைத	வி ம் ேவார்	ஆழ்கடலில்	 ச்சடக்கி
ழ்கித்தான்	 த்ைத	எ க்கேவண் ம்,	அ ேபால,	வாழ்க்ைகயில்

அ ம்பயைன ம்	ெவற்றிைய ம்	வி ம் 	ேவார்	உைழத்தல்	ேவண் ம்.

உடம் ,	உைழப்பினாலரய .	உைழப்பதற்ேக	உரிய .	இ ம் ,	பயன்ப த்தப்
பயன்ப த்த	உ திப்	ப ம்.	நீண்ட	நாட்க க் ம்	பயன்ப ம்.	உைழப்பில்
பயன்ப த்தப்படாத	இ ம் 	 ப்பி த் 	அழி ம்;	விைல	மதிப்ைப ம்	இழக் ம்.
இ ம் 	 ப்பி த் 	அழிவைதவிட,	உைழப்பில்	பயன்ப வதன்	 லம்	ேதய்வேத
ேமல்.	

மனிதராய்ப்	பிறந்ேதார்	எல்லா ம்	வி ம் வ 	மகிழ்ச்சி!	மகிழ்ச்சிைய	எளிதாக
அைடவதற் ரிய	ஒேர	வழி-மிக ம்	இரகசியமான	வழி-க ைமயாக	உைழத்
தேலயாம்.	அந்த	மகிழ்ச்சி ம்	ஒெரா கால்	உைழத்தலி	னால்	கிைடக்கா .
இைடயீ ன்றித்	ெதாடர்ந் 	உைழக்க	ேவண் ம்.

மனித	 லத்ைத	வ ைமத்தீ	 ட்ெடரித் க்	ெகாண் க்கிற .	இந்தத்	தீைய
அைணப்பதற் ரிய	 யற்சி	 டன்	க ன	உைழப் த்	தராவி ல்	இந்தத்	தீ
அைணயா .	இந்தியாைவ,	கடந்த	பல	 றாண் 	களாகப்	பசித்தீ	உள்ளிடழித்
வ கிற .

ெபா வாக	ஆண்கள்	மத்தியில்,	அவர்கைளப்	பார்த் ப்	ெபண்கள்	நைகப்பைதத்
தாங்கிக்	ெகாள்ள	மாட்டார்கள்.	ேகாபம்	வந் வி ம்.	ஆனால்	ஒ 	ெபண்	பல	
ஆண் களாக	ெதாடர்ந் 	பரிகாசம்	ெசய் 	நைகத் க்ெகாண்ேட	இ க்கிறாள்.

	 ரைன	வந்ததாகத்	ெதரியவில்ைல.	இனிேம ம்	வ மா?	வரா 	ேபானால்
இந்தியா	வளமான	நாடாகா .	2001-ல்	 திய	நாட்ைடக்	காண்ப ம்	அரி .	

அந்தப்	ெபண்	யார்?	அவள்தான்	நிலெமன் ம்	தல்லாள்	தன்னிடம்	ஒன் மில்ைல
என் 	எண்ணிச்	ேசாம்ப டன்	அயர்ந் -ெசயலற் 	இ ப்பவர்கைளப்	பார்த்
நிலெமன் ம்	நல்லாள்	நைகக்கின்றாள்!	ஆம்!	நம 	நாட் ல்	ேகா க்கணக்கான



ஏக்கர்	நிலம்	தரி .	ப ைமப்	 ரட்சிக் 	இலக்காகாத	தரி .	ஏன்	இந்த	அவலம்?

உைழப் ம்	 ப் ம்	இைணயானைவ.	க 	 ப் ,	உைழப்ைபத்	 ண் ம்.
ஆனால்,	சிலர்	 	 ப்பாக	இ ப்பர்	 ைறயாக	உைழக்க	மாட்டார்கள்.
இவர்க ைடய	 ப்பினால்	என்ன	பயன்?	யாெதா 	பய ம்	இல்ைல.
அ மட் மல்ல.	எைதச்	ெசய்வதில்,	எைதச்	சாதைனயாக	மாற் வதில்

ப்பாக	இ க்கிறார்கள்	என்ப தான்	 க்கியம்.

"ேவைல	ெசய்வ 	க னம்,	ஆனால்,	எந்த	ேவைல ம்	க னமன் ”	-	என்ப 	ஒ
ைசப்ரஸ்	பழெமாழி.	ேவைல	ெசய்வ 	க னமல்ல.	ேவைல	ெசய்ய	வி ப்பம்
இல்லாததால்	ேவைல	க னமாகத்	ேதான் கிற .

ஆனால்,	ஆர்வத் டன்	அறிவறிந்த	ஆள்விைனயின்	 லம்	எந்த	ேவைலைய ம்
எளிதாகச்	ெசய் 	 க்க	 ம்,	ராபர்ட்	 ஸ்	என்ற	அரசன்	கைதைய	எ த் க்
ெகாள் ங்கள்.	பல ைற	ேபார் ைனயில்	ேதாற்றான்.	கைடசிப்	ேபாரில்	ேதாற்
ஒ 	 ைகயில்	ஒளிந்தி ந்தான்

அந்தக்	 ைகயில்	ஒ 	சிலந்தி,	வைலபின்னிக்	ெகாண் ந்த .	அ க்க
சிலந்தியின்	பின்னலில்	 லிைழ	அ ந் 	ேபாயிற் .	ஆனால்,	சிலந்தி	விடவில்ைல.
மீண் ம்	மீண் ம்	ெதாடர்ந் 	வைல	பின் ம்	 யற்சியில்	ெவற்றி	கண்ட ,

இதைனக்	கவனித்த	அரசன்	ராபர்ட்	 ஸ்,	எ ச்சி	ெபற்றான்.	ேபா க்
ஆயத்தமானான்;	ேபாரிட்டான்;	ெவற்றி ம்	ெபற்றான்.	அ ேபால்	ெதாடர்ச்சியாக
நைடெப ம்	உைழப் ,	ெவற்றிைய	ஈட் த்	த ம்.

இன் 	ேவைல	ெசய் ம்	ேநரத்ைதவிட,	ஓய் ,	இைளப்பா தல்	-	இந்த
வைகயில்தான்	அதிக	ேநரம்	ெசலவழிக்கப்	ெப கிற .	ஒ 	கடைமையச்	ெசய்

க் ம்வைர	இைளப்பா தல்	என்ன	ேவண் யி க்கிற ?

இன் 	அ வலக	இைடேநரம்,	வி ப் 	தாராள	மாக்கப்பட் க் ம்	நிைல,	-
இவ்வள ம்	உைழப் க் ப்	பைக.	பணிக க்கிைடயில்	இைளப்பா வ 	மிக ம்
தவ .

உைழப் ,	உடம்ைப	வலிைம ைடயதாக் ம்.	உைழக் ம்ேபா 	வ ம்	இைட கள்
மனத் க் 	வலிைம	ேசர்க் ம்.	அதனால்	இடறி ம்	தளரி ம்	என 	ேநாய்
ெதாடரி ம்	உைழப்பிைனத்	ெதாடர்ந் 	ெசய்த க் ரிய	உ தி	ேதான் ம்.



உைழப்பாளிகள்	இழப் க்கள்,	 ன்பங்கள்	இைவ	கைளப்பற்றிக்	 டக்	கலங்க
மாட்டார்கள்.	"வானம்	 ளங்கில்	என்?	மண்	கம்பம்	ஆகில்	என்?”	என்ப
அவர்க ைடய	ெநஞ் தி டன்	 ய	பாங் .	இத்த 	மனப்பாங்கிைனப்
ெபற்றவர்கேள	உலகில்	மகத்தான	காரியங்கைளச்	ெசய்தி க்கிறார்கள்.	

சாதைன	ெசய்தவர்களின்	வரலா கள்	உைழப்பின்	அ ைமைய	உணர்த் கின்றன.
“ெபரிய	மனிதர்கள்	உச்ச	நிைலைய	அைடந்தார்கள்	என்றால்,	அவர்கள்	தி ர்	என்
தாவிக்	 திக்கவில்ைல.	மற்றவர்கள்	 ங்கிக்	ெகாண் க் ம்ேபா ,	அவர்கள்
உைழத் 	 ன்ேனறினார்கள்”	என் 	லாங்ெபேலா	 றினார்.	நம 	ஒளைவயா ம்,

”ெமய்வ த்தம்	பாரார்,	பசிேநாக்கார்,	கண் ஞ்சார்
எவ்ெவவர்	தீைம ம்	ேமற்ெகாள்ளார்-ெசவ்வி	
அ ைம ம்	பாரார்	அவமதிப் ம்	ெகாள்ளார்	
க மேம	கண்ணாயி	னார்?”

என்றார்.	 றிக்ேகாளிேலேய	கவனம்	ெச த் பவர்கள்	உயர்வி,	தாழ் ,	மானம்,
அவமானம்	பார்க்க	மாட்டார்கள்.	எவர்	தீைம	ெசய்தா ம்	அத்தீைமையக்	கண்
அஞ்சிப்	பணியிலி ந் .-	உைழப்பிலி ந் 	விலகார்.	காரியம்	 ம்வைர	 ங்க
மாட்டார்கள்.	பசிையப்	பற்றிக்	கவைலப்பட	மாட்டார்கள்.	தான்	எ த் க்ெகாண்ட
இலட்சியத்ைத	ேநாக்கிேய	பயணம்	ெசய்வார்கள்.

உைழப்ைப	இரண் 	வைகயாகப்	பிரிக்கலாம்.	ஒன் 	அறி ைழப் .	மற்ெறான்
உட ைழப் .	இவ்விரண் 	உைழப் க்களி ம்	உயர்ந்த ,	தாழ்ந்த 	என்ப
கிைடயா .	ஆனால்	காலப்ேபாக்கில்	உடல்	உைழப்ைப	இரண்டாம்	நிைலக் த்
தள்ளியி ப்பைத	இன்ைறய	ச க	அைமப் 	உணர்த் கிற .

அறி ைழப்பாளிகள்	உயர்ந்தவர்களாக	மதிக்கப்ப 	கின்றனர்.	இ
ெநறி ைறயன் .	அறி ைழப் ம்	உட ைழப் ம்	இைணந் 	ெசயல்பட்டால்தான்
நா 	வள ம்.	இன் 	உட ைழப் 	 ைறத் 	மதிப்பிடப்	ப வதால்	அர ப்
பணிமைனகளில்	ஏவலர்களாகக்	 டப்	பணி	ெசய்ய	 ன்	வ கின்றனர்.	ஆனால்
ேதாட்டப்	பண்ைண	அைமக்க	 ன்	வ வதில்ைல.

வாழ்ைவ ம்	ேவைலைய ம்	மதிக்காமல்	ெவ க்கிறார்கள்.	இவர்க க்
உ திப்பா 	இல்ைல,	அ பவவித்தவைர	இன்பம்	என்ற	(ஹீடனிஸ் க்)



அபிப்பிராயத்தில்	நடைலயாக	வாழ்கின்றனர்.	இ 	மிக ம்	ஆபத்தான	தீைம.

இந்தத்	திைசயில்	ெசல் ம்	இைளய	பாரதத்ைத	மைடமாற்றி	இயற்ைகயான
இயல் க்கம்	நிைறந்த	பைடப்பாளிகளாக	வா ம்	ெநறிக் 	அைழத் ச்	ெசல்ல
ேவண் ம்.	நாம்	எல்லா ேம	அந்தத்	திைசயில்தான்	ெசல்லேவண் ம்.

எல்லாம்	வல்ல	இைறவேன	உைழப் க் 	மதிப் க்	ெகா த் ,	தி நா க்கரச க்
வாசியில்லாக்	கா 	ெகா த்தான்!	தி நா க்கரசர்	ெசய்த 	ைகத்	தி த்
ெதாண் .	பார்வாழத்	தி வீதிப்	பணி	ெசய்த அதாவ 	ெத ைவ	 த்தம்
ெசய்த .

ம ைரயில்	எ ந்த ளி ள்ள	ஆலவாயண்ணல்,	ைவைகயாற்றங்கைரயில்
ெகாற்றாளாய்க்	 லிக் 	மண்	 மந்த	வரலா ,	உைழப்பின்	உயர்ைவ	உணர்த் வ
தா ம்.	இைளய	பாரதேம	எ !	விழித்ெத !	 றிக்ேகாைள	அைட ம்	அள ம்
நிற்காேத!	உைழத் 	வரலா 	பைடப்பீர்களாக!

இன்ைறய	இைளஞர்கள்	பலர்	பத்தாவ 	ப த் 	விட்டாேல	மண்ெவட் 	 க்க
வி ம் வதில்ைல.	இ 	மிக ம்	தவ .	"உ ண் 	வாழ்வாேர	வாழ்வார்"	என்
வள் வத்ைத	உணர்தல்	ேவண் ம்.	உட ைழப் 	இகழப்ப ம்	நாட் ல்	ேதக்க ம்,
அழி ம்	உண்டாகி	வளர்ச்சிப்	பாைத	க னமாகி	வி கிற .	உைழப் 	இகழப்ப ம்
ச தாயத்தில்	பண்டப்	 ழக்கம்	 ைற ம்.

அதனால்	வ வான	வாழ் 	இல்ைல.	கைல	இல்ைல;	மகிழ்ச்சி	இல்ைல.	உைழப்
வி ம்பிப்	ேபாற்றப்பட்டால்	வாழ் ம்	ஒளி ம்	வளர்ந் 	உைழப்ேப	இன் ைவயாக
மா ம்;	அளவற்ற	மகிழ்ச்சி ம்	உைழப் 	ேவள்வி ம்	நைடெப ம்.

ஆதலால்,	அறி ைழப்பாளிகள்	ஏைழகள்	ெசய் ம்	உட ைழப்ைபச்	ெசய்ய	 ன்வர
ேவண் ம்.	உடல்	உைழப்பாளிகள்	அறிவாளிக டன்,	அறிவியல்	ேமைதக டன்
கலந் 	உறவா த்	தங்கள்	உட ைழப்ைப	அறிவியல்	சார்ந்ததாக
அைமத் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.

அறி ைழப்பாளிக ம்	உட ைழப்பாளிக ம்	ஒன் 	ேசர்ந் 	உைழத் 	உலகியைல
நடத் ம்	ேபா தான்	மனித	 லம்	ஒன் ப ம்;	அற் தங்கள்	நிக ம்.

நம்மிடத்தில்,	நம் ைடய	ச தாயத்தில்,	பல	தீைமகைள	அகற்ற	உைழப் 	உதவி
ெசய் ம்.	“சின்னச்	சின்னக்	கவைலகளால்	அளிக்கப்ப ம்	ெதாந்தர ,	 த்	தல்,
ைக	பி த்தல்,	காமந்தகாரனாகத்	திரிதல்,	வ ைம	யில்	கிடந் 	உழ தல்,



அ க்கா 	வயப்பட் ப்	 ங் தல்;	வ ெமாழியாள டன்,	வம்பப்பரத்த டன்
த்	திரிதல்,	ேகாள்	ெசால் தல்,	பயனில	ேப தல்,	சி சி 	கலகங்கைளத்
ண் 	வி தல்-ெசய்தல்	 தலிய	தீைமகள்	உைழப்பால்	விலகம்"	என்ப 	வால்ேடர்

க த் .	இன்ைறய	தீைமக க்ெகல்லாம்	அ ப்பைட	உைழப்	பின்ைமேயயாம்.

மனித	ச தாயத்தின்	பிணிகைள ம்,	 யரங்கைள ம்	ேபாக்கக் ய	தனிச்
சிறப்பான	ம ந் 	உைழப்ேபயாம்.	அந்த	உைழப் ம்	‘உைழப் ,	உைழப் ’	என	ேநர்ைம
யான	உைழப்பாக	இ க்க	ேவண் ம்.	உைழப்பதற் 	உரிய	ஒவ்ெவா 	வினா ம்
விைல	மதிப் ைடய .

அந்த	ேநரத்தில்	அரட்ைடய ப்ப 	ெசய்தித்தாள்கள்	ப ப்ப 	காரணமின்றி
அங் மிங் மாகச்	 ற் வ 	ஆகியன	ெசய்யத்	தகாதன.	இந்த	உலகத்
தீைமக க் 	எல்லாம்	ம ந் 	க ன	உைழப்ேபயாம்.	இன் 	‘உைழப் 	நாள்கள்??	பல
வீணாகின்றன.	ெபா ெதல்லாம்	வீணாகின்றன.

யற்சிக் ம்	உைழப் க் ம்	சில	தைடகள்	வ வ ம்	உண் .	 தலில்	நிற் ம்
ெபரியதைட	ஊழ்.	ஊழ்-விதி	-விைன-ெதய்வம்	என்பன	ஒ 	ெபா ள்	ெசாற்கள்.
நம 	மக்களில்	பலர்	ஊழின்	மீ 	அளவற்ற	நம்பிக்ைக	ைவத் 	உைழக்காமேல
வாழ்கின்றனர்.

உைழத்தா ம்	ஊழின்	 ைண	இல்லா 	ேபானால்	காரியம்	ைக	 டா 	என்ற
க த் 	நமக் 	இ க் ம்வைர	ஊைழ	ெவற்றி	ெபற	இயலா .	‘அ த்
யன்றா ம்	ஆ ம்	நாளிேலேய	ஆ ம்’	என்ப 	அவர்கள்	 ம்	பழெமாழி.

ஆனால்	இ 	உண்ைமயன் .

ஒ 	காரியம்	நிைறேவற	எவ்வள 	உைழப் த்	ேதைவப்ப ம்	என் 	ஓர்
அளவி க் ம்.	அைத ம்	 ழ்	நிைலைய ம்	ஆராய்ந்தறிந்
கணக்கிட் க்ெகாண் 	 ைறயாக	அறிவார்ந்த	உைழப் 	ெசய்யப்	ெபறின்,
ெவற்றிகிைடக் ம்.	ஊழ்,	தைடயாக	இ க்கா .	ஊழிைன	மாற் வதற்ேக	பிறப் ,
ஊழிைன	ெவற்றிெபறப்	பழக்கங்கைள,	வழக்கங்கைள,	ெவற்றிெபற	ேவண் ம்.
நாள்	ேதா ம்	 த் யிர்ப் 	ெபறேவண் ம்.

அ த் 	உைழப் க் 	ஒ 	ெபரிய	தைட	கட ள்	நம்பிக்ைக-கட ள்	வழி	பாட் 	ன்
அ ப்பைடயில்	ேதான்றிய	தவறான	நம்பிக்ைக.கட ள்	நம்பிக்ைக	ேதைவ	கட ள்
வழிபா ம்	ேதைவ.	ஆயி ம்	கட ேள	எல்லாவற்ைற ம்	த வான்	என்
விண்ணப்பித்தலில்	என்ன	பயன்?



கட ள்	ப ப்ெபா ள்	எைத ம்	தரமாட்டான்.	தன்	நம்பிக்ைக,	ேசார்விலா	மனம்,
உைழப் க் ரிய	ஆற்றல்,	இைவேய	கட ளால்	ஆன்மாக்க க் 	வழங்கப்	ெப
பைவ.	ஆதலால்,	கட ள்	நம்பிக்ைகேயா,	வழிபாேடா	மட் ம்	ெவற்றிையத்
தந் வி ம்	என் 	வாளா	இ த்தல்	 டா .	உைழப்பாளர்களின்	 ன்ேனதான்
கட ள்	வாய்ப் க்கைள	அ ளிச்	ெசய்கிறான்.

ஆதலால்	ஊழ்,	நல்ல	நாள்,	ெகட்ட	நாள்	என்ற	எண்ணத்தில்	உைழப்ைப
ஒத்திப்ேபாடக்	 டா .	உைழப்ைபத்	தவிர்க்கக்	 டா .	க ன	உைழப்ேப	கட ள்
பக்தியின்	அைடயாளம்.	உைழப்பின்	பயைன,	ஆக்கத்ைத,	மற்றவ்ர்க் ம்	வழங்கி
வாழ்விப்ப 	ஆக்கம்.	உைழப் 	நிைறந்த	வாழ்க்ைகேய	ேநான் .

உைழக் ம்	கால்கேள	தவம்	ெசய் ம்	தாள்கள்	என்ற 	 றநா ,	உைழக் ம்
எ ேத	நந்தம்.	கட ப்	ெகா யின்	சின்னம்.	ஏ தான்	இைறவன்	ஊர்தி,	எ
உைழப்பின்	சின்னம்,	“உ த	ேநான்பக 	அழிதின்	றாங் "	என்ப 	 றநா .

உைழப் க் 	ஊக்கம்	ேதைவ.	ஊக்கேம	உைடைம	என் 	 ம்	வள் வம்.	"உள்ளம்
உைடைம	உைடைம”	ஒ வன்	ெசல்வந்தனாய்	இ ப்பைத	விட	உைழப்பாளியாக
இ ப்ப 	உயர் .	ெசல்வம்	அழி ம்.	உைழப் த்	திறன்	அழியா .	ஊக்கம்	என்ப
உள்ள	எ ச்சி,	பணிேமற்	ெசல்வதற் ரிய	பாங் .	ஒளைவப்	பாட் யா ம்	”ஊக்கம
ைகவிேடல்"	என்றார்.

உைழத்தால்	 ன்ேனறலாம்	இ 	ெபா விதி.	ஆனால்	நம் ைடய	நாட் ல்,
உைழத்தா ம்	 ன்ேனற	இயல	வில்ைல.	ஏன்?	ெப ம்பாேலார்	ெசாத்
இல்லாதவர்கள்.	ெசாத் டைமயாளைரச்	சார்ந்ேத	வாழேவண் யி க்	கிற .
பிைழப் க் 	வழி	 லி ைழப்ேப.

ரண் கிற	ெபா ளாதாரம்	உள்ளவைரயில்	உைழப் 	 ரண	ஆக்கத்ைதத்	தரா .
ெசல்வம்,	ெசல்வ ைடேயார்	இடத்திேலேய	ேச கிற .	ஏைழகள்	ேம ம்
ஏைழகளாகின்றனர்.

ஆனால்	இ 	உைழப்பின்.	 ைறயன் 	ெசல்வரிடம்	ேச ம்	ெசல்வம்	 டப்
பாட்டாளிகளின்	உைழப்பின்	விைளேவ.	ெபா ளாதார	 தந்திர ைடய	 ட் டைமச்
ச தாய	அைமப் த்	ேதான்றினால்தான்,	வளம்ெபற	 ம்.	அ வைரயில்	மனித
உைழப் 	ஆதிக்க	சக்திகளால்	 ரண்டப்	ெப வ 	நடந்ேத	தீ ம்.

ஆதலால்,	இன்ைறய	 ழ்நிைலயில்	க ைமயாக,	உைழப்பவர்கள்	 ரண	வாழ்
வாழ	இயலவில்ைல.	இ 	விேனாதமான	-	ைபத்தியக்காரத்தனமான	ச	 	தா	ய



அைமப் 	அரசாங்க	இயந்திரத்ைத,	சந்ைதகைள,	ஆ ைம	ெசய் ம்	ெபா ப் ம்,
அதிகார ம்	என் 	உைழப்பாளிகள்	ைகக் 	வ கிறேதா	அன் தான்
உைழப்பாளிகள்	சிறப்பாக	வாழ ம்.

விைய	நடத் ம்	அதிகாரம்	உைழக் ம்	மக்கள்	ைகக் 	வரேவண் ம்.
அப்ேபா தான்	இந்த	ைவயம்	ெபா வில்	நடத்தப்	ெப ம்.

உைழப்பின்	அ ைமப்பாட்ைட	உலகச்	சிந்தைனயாளர்கள்	ஒ 	 ரலில்
கழ்கின்றனர்.	உன்	கண்	 ன்ேன	பல்லாயிரம்	ஆண் களாக	வளர்ந் 	வந் ள்ள
மனித	நாகரீகத்ைதப்	பார்!	உன்	 ன்ேன	இ க் ம்	மாட	மாளிைக,	 ட
ேகா ரங்கைளப்பார்.	அவ்வள ம்	ஆக்கம்	ெசன்ற	காலத்	தைல ைறயி ைடய
பைடப் 	!

இந்த	மகத்தான	சாதைனையப்	பார்த்த	 ரட்சிக்	கவிஞன்	பாரதிதாசன்	பிரமித்
நிற்கிறான்!	விண்ணில்	உள்ள	விண்மீன்கள்	உைழப்பாளிகளின்	உடலில்
ேதான்றி ள்ள	ெகாப் ளங்கள்,	என் 	பா கின்றான்.

”அறிவற்றவன்	சிரத்ைத டன்	 ய	உைழப்ைப	இழந்தவன்,	ெக ப்பார்	இல்லாமேல
ெகட் ப்ேபாகி	றான்”	என்றார்	விேவகானந்தர்.

பல	சமயங்களில்	ேவைல	ெசய்வ 	க னமாக	இ க்	கிற .	இ 	ஒ 	மேனாநிைல.
ேசாம்ப க் ம்	 க	வாழ் க் ம்	அ ைமபட்ட	மேனா	நிைல,	ஆனால்	உட்ன்	ைமயில்
ேநாக்கினால்	எந்த	ஒ 	ேவைல ம்	க னமில்ைல:	”ஒ 	 யற்சியில்-உைழப்பில்
ெவற்றிெபற	அவசர ம்	காட்டக்	 டா .	அ 	ேபாழ் ,	பணி	இைடயில்	இைழப்
பா வ ம்	 டா .	ெதாடர்நிைல	உைழப்ேப	ெவற்றிைய	த ம்”	என்றான்	கேத.

சிலர்	அதிர்ஷ்டத்ைத	நம்பி	உைழப்பில்	ேசார்	கின்றனர்.	அல்ல 	உைழப்ைபக்ைக
வி கின்றனர்.	இ 	 ற்றி ம்	தவ .	அதிர்ஷ்டத்திற்ேக	உைழப் த்தான்	வாயில்
என்பைத	நிைனவிற்ெகாள்ள	ேவண் ம்.

நம்ைமச்	 ழ்ந் 	வ ம்	கவைலகளிலி ந் 	வி தைல	ெபற,	உைழப்ேப	சாதனம்.
கவைலயற்றவராக் ம்,	மகிழ்ச்சி ைடயவராக ம்,	நல்லவராக ம்	வாழ்வதற்
உைழப்ேப	 ைண;	சாதனம்.

எ க!	விழித்ெத க!	க ன	உைழப்பிற் 	ஆயத்த	மா க	உைழப்ேப	வாழ்க்ைகயின்
றிக்ேகாள்	என்த்	ெதளிக!	நா ம்	பய ள்ள	வைகயில்	உைழத்தி ேவாம்!

வாழ்க்ைக	பய தல்	ேவண் ம்.	உைழப் ,	பைடப் க் ப்	பயன்ப தல்	ேவண் ம்.



இந்தியாைவ	நாடா	வளத்ததாக	உ வாக் ம்	உைழப்பிைன	அைனவ ம்
ேமற்ெகாள்ேவாம்!	உைழப்ைப	உயர் 	ெசய்ேவாம்!	உைழப்பர்ளிகைளப்	ேபாற் ேவாம்!
உைழத் 	வாழ்வேத	வாழ் 	என்ற	திைசயில்	ெசல்ேவாம்	!

நரம்	இப்ேபா 	ெசல் ம்	பாைத-தடம்-உைழப்	பின்றிேய_ப்ண்ம்	பைடக் ம்	 யற்சி!
ரண் ம்	ெபா ளாதாரக்	ெகாள்ைகத்	தடம்	இந்த்த்	திைச	நலம்	தரா !	உைழப் -
ரண	உைழப் 	என்ற	தடத்தில்	ெசல்ேவாம்!	உைழப்ேபாம்	உற்பத்திையப்

ெப க் ேவாம்!	உைழத் 	வாழ்தல்	பண்பா ;	நாகரீகம்!

								--	27-8-94	அன் 	ம ைர	வாெனாலியில்	ஆற்றிய	உைர.
---------------------
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மனித லத்தின்	வாழ்க்ைக	ஓயாத	மாற்றத்திற்	 ரிய .	மாற்றத்திற் க்	காரணம்
வளர்ச்சி.	வளர்ச்சிக் 	உந் சக்தி-ஒன் ,	காலத்தின்	பரிணாம	வளர்ச்சி,
பிறிெதான் 	மாற்றம்.	மாற்றங்கள்	வளர்ச்சிக் த்	 ைண;	அரண்.	எந்த	ஒன் ம்
ேதங்கிவிட்டால்	அழிந் 	வி ம்,	பயனற் ப்	ேபா ம்.

நாள்ேதா ம்	ஊற்ெற க் ம்	கிண களின்	தண்ணிேர	பயன்ப கிற .
இைடயீ ல்லா 	ஓ க்ெகாண்ேட	யி க்கிற	ஆேற	ஜீவநதி;	மனித லத் க் ப்
பயன்ப வ .	 ண்ணிய	தீர்த்தங்களாகக் ட	இைடயீ ல்லா 	ஓ க்	ெகாண்ேட
யி க்கின்ற	ஆ கேள	அங்கீகரிக்கப்ப கின்றன.

ேதங் வன	எல்லாம்	 ட்ைட.	 ட்ைடயில்	கிடக் ம்	தண்ணிர்	பயன்படா .
பயன்படாத 	மட் மின்றி	ேநா ம்	த ம்.	ஆதலால்,	மனித லம்	வளர்ச்சியைடய
ேவண் ம்.	வளர்ச்சி,	மாற்றத்ைத	உ வாக் ம்.

மனித லம்,	மாற்றங்கைள	வி ம்பினால்	வளர்ச்சி	ெபா ந்திய	வாழ்க்ைக
ைறைய	அவா தல்	ேவண் ம்.	இந்த	உலகம்	எப்ப 	இ ந்த 	என் 	எவ ம்
றலாம்.	ஆனால்,	இந்த	உலகம்	எப்ப 	இ க்கேவண் ம்	என் 	எண் கின்ற,

ெசால் கின்ற,	அைமக்கின்ற	திைசயில்	மக்கள்	ெசல்லேவண் ம்.

அறி 	ேதக்கமைடந் 	ேபானால்,	உலக	வாழ்க்ைக	ஸ்தம்பித் 	வி ம்.	அறி
வள ம்	தன்ைமய 	நாள்ேதா ம்	அறிைவ	வளர்த் க்ெகாள் ம்	ச தாயத்
தில்தான்	வளர்ச்சிக் 	வழி	உண் 	வாயில்கள்	உண் .	மாற்றங்க ம்	ஏற்ப ம்.

வள ம்	ச தாயத்தில்	பரிணாம	வளர்ச்சியில்	ேதான் 	வேத	 ைம,	 ைம
ெசயற்ைகயன் 	இயல்பாக	வாழ்க்ைகப்	ேபாக்கில்-பரிணாம	வளர்ச்சியில்
ேதான் ம்	 ைமகள்,	விவாதங்கைளக்	கடந்தைவ.	“ ன்ைனப்	பழைமக் ம்
பழைமயாய்ப்	பின்ைனப்	 ைமக் ம்	ெபயர்த் ம்	அப்ெபற்றியதாய்’	என்றார்
மாணிக்க	வாசகர்.

பின்ைனப்	 ைம,	இனி	எதிர்வ ம்	 ைம.	நம் ைடய	ச தாயத்தில்	 ைமைய



வரேவற் ம்	இயல்பில்லாதவர்கள்	பல	ஆயிரம்	ேபர்கள்	உண் .	அவர்கைள ம்
கடந் தான்	 ைம	வளர்ந் 	வ கிற ;	இனி ம்	வள ம்.	ஆனா ம்	நாட் ல்
வளர்ச்சி ம்	மாற்றங்க ம்	 ைற .

நாம்	நாைள	வாழ்ேவாம்	என்ற	நம்பிக்ைக டப்	ெபறாதவர்களால்	நிைலயாைமத்
தத் வம்	பிைழபட,	உணர்த்தப்பட் ள்ள .	உலகத் க் ம்	உனக் ம்	உள்ள	உற
நிைலயில்லாத .	ஆயி ம்,	உலக ம்	உன் 	ைடய	வழி	வழி	தைல ைறக ம்
வாழப்ேபாவ 	உ தி.

ஆதலால்,	நமக் ம்	சரி,	அ த்த	தைல ைறயின க்	 ம்	சரி,	எதிர்கால	நம்பிக்ைக
ேவண் ம்.	வளர்ச்சி டன்	 யமா தல்	ேதைவ.	ெசன்ற	காலத்ைதவிட
எதிர்காலம்	வி மிய	சிறப் ைடயதாக	இ க்கேவண் ம்	என்ப 	ேசக்கிழார்
தி ள்ளம்.	”இனி	எதிர்காலத்தின்	சிறப் ம்”	என்பார்	ேசக்கிழார்.	பாேவந்தன்
பாரதிதாச ம்,	" தியேதார்	உலகம்	ெசய்ேவாம்”	என்றான்.

ஆதலால்,	இப்ேபா 	நாம்	ெசன் 	ெகாண் க்கிற	நிைறவான	வளர்ச்சி ம்.
மாற்ற ம்	இல்லாத	திைசயில்	ெதாடர்ந் 	ெசல்லக் டா .	 றத்ேதாற்றத்தில்
மட் ேம	 ைம	காட் ம்	ேபாக் ம்	அறேவ	 டா .	மனிதேன	மாறேவண் ம்.
மனித லம்	மாறேவண் ம்.	அன்றாடம்,	வளர்ச்சி ம்	மாற்ற ம்	ெபா ந்திய
திைசயில்	ெசல்ல	ேவண் ம்.

வளர்ச்சி-மாற்றம்	என்றால்	என்ன?	மனிதனின்	அறி 	வளரேவண் ம்.	வளர்ந்
வ ம்	உலகியலில்,	மா டவியலில்	எத்தைன	எத்தைனேயா	அைற வல்கள்
ேதான் கின்றன.	அவற்ைறக்	தாக் ப்பி த் 	நின் 	ேபாரா 	 ன்ேனற	ேவண் ம்.

அறிவின்	வளர்ச்சிக் ப்	 த்தம்	 திய	 ல்கைளக்	கற்கேவண் ம்.	இலக்கியங்கள்,
ராணங்கள்	மிகப்	பழைமயானைவகைளக்	கற்கேவண் ம்.	அப்ப க்	கற்ப
வாழ்நிைலயின்	அ த்தளத்ைத	வ ப்ப த் ம்-ேவர்கள்	மரத்ைத	வ ப்ப த் வ
ேபால!

அறிவியலில்	 த்தம்	 திய	 ல்கைளக்	கற்க	ேவண் ம்.	அறிவியல்,	அ பவம்	வளர
வளர	வள ம்	தன்ைம ைடய .	அறிவியல்	 ற்றாக	உலகியைல,	உடலியைலச்
சார்ந்த .	இந்த	அறிவியல்	உலகந்தழி	இய 	என் டக்	 றலாம்.

கலாச்சாரம்,	பண்பா 	 தலியன	நா கள்	ேதா ம்	மா ம்	இைவ	தைல ைற
தைல ைறயாக	வ வன.	இப்ப 	வழி	வழி	வ ம்	கலாச்சாரம்,	பண்பா 	ஆகியன
வள ம்	 திய	ச தாயத்திற் 	மா படா .	ெசன்ற	கால	வரலாற்றில்



மா பட்டதில்ைல.

ஒ 	பழைம,	 ைமைய	ஈன் தர	ம க் மாயின்	அந்தப்	பழைமயில்	ஏேதா
ைறயி ப்பதாகத்தான்	ெபா ள்.	ஒேர	வழி	பழைமவாதிகள்	தங்க ைடய

அறியாைமைய	மைறத் க்ெகாள்ளப்	 திய	சிந்தைனைய	 தியவற்ைற
எதிர்ப்பார்கள்.

கிேரக்க	ஞானி	சாக்ரட் ஸ்,	கலீலிேயா,	ஏ 	ெப மான்,	அப்பர கள்,	வள்ளலார்
ஆகிேயார்	வரலா கள்	இதற் ச்	சான்றா ம்.	ஆனா ம்	அவர்கள்	கண்ட

ைமதான்	ெவன்ற .

அறி 	வள ம்ேபாேத,	ஆன்மா ம்	ஒ ங்கிைணந் 	வளரேவண் ம்.	ஆன்மாைவ
வளர்த் ப்	ேபணிக்காக் ம்	அறிேவ,	அறி .	ஆன்மா க் த்	ெதாடர்பில்லாத
அறி ,	வளர்ச்சிக் த்	 ைண	ெசய்யா ;	மாற்றங்க க் ம்	காரணமாக
அைமயா .

சிந்தைனயில்	வளர்ச்சி,	அறிவில்	வளர்ச்சி,	அறிவிய	லில்	வளர்ச்சி,	வாழ்	நிைலயில்
வளர்ச்சி,	ச கத்தில்	வளர்ச்சி	இைவெயல்லாம்	ஒ ங்கிைணந்த	நிைலயில்
நிக மாயின்	மாற்றங்கள்	ஏற்ப ம்.

வளர்ச்சி ம்	மாற்றங்க ேம	மனித ல	ேமம்பாட்	 க் 	உந் சக்திகள்.	மனிதன்
பழக்கங்க க் ம்	வழக்கங்	க க் ம்	அ ைமப்ப தல்	 டா .

நா ம்	மனிதன்,	 த் யிர்ப் ப்	ெபறேவண் ம்;	 	மனிதனாகப்	பிறப்ெப க்க
ேவண் ம்.	மனிதன்	உ தாலிேலேய	உ 	ெகாண் க் ம்	வைர,	நிலம்	வளம்
அைடயா .

அ ேபாலேவ	ப த்த	 ேலாகங்கைள ம்	ேகாஷங்கைள ம்	தி ம்பத்	தி ம்பப்
பி வாதமாகச்	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தால்	வளர்ச்சி	பாதிக் ம்.	வளர்ச்சி	பாதிப்
அைடந்தபின்,	மாற்றங்க ம்	ஏற்படா .	

அதனால்,	சாதி,	சம்பிரதாய,	 டப்	பழக்கங்க ம்	நிைறந் 	வ ைமயில்
கிடந் ழ ம்	 ட்டமாக	மக்கள்	மா வர்.	இ 	நாட் க் 	ஏற்றதல்ல.

ஆதலால்,	ஒவ்ெவா 	நா ம்	ெசன்ற	காலத்திலி ந் 	ப ப்பிைனகைள
எ த் க்ெகாண் ,	நாைளைய	ேநாக்கி	தைடேபாட	ேவண் ம்.	வளர்ச்சி,
ன்ேனற்றம்	என்ப 	நிற்ப ம்	அல்ல;	பக்கவாட் ல்	அைசந் 	ெகா ப்ப ம்"



அல்ல,	எதிர்காலத்ைத	ேநாக்கி	நைடேபா வ தான்	 ன்ேனற்றம்,	வளர்ச்சி;
மாற்றம்!

இந்தியா	பழைம	வாய்ந்த	ஒ 	நா .	இந்திய	நாகரிகத்தின்	ெதாடக்கம்
ெசால்ல யாத	அள க் ப்	பழைம	உைடய .	மிகத்	ெதான்ைம	வாய்ந்த	காலத்.
திேலேய	ெமாழி,	இலக்கிய	ஆக்கங்கைளப்	ெபற் ச்	சிறந் 	விளங்கிய	நா .

றிப்பாகத்	தமிழ்	நாகரிகத்தின்	பழைம,	சிந் ெவளி	நாகரிகத்தில்
ெதாடங் கிற .	தமிழ்	நாகரிகம்	-ெமள்ள	வளர்ந் 	வந் ,	இந்திய	வரலாற் க் த்
தன 	பங்ைகச்	ெச த்திச்	ெச ைமப்ப த்தி	உள்ள .	இலக்கியங்கள்	ேதான்றிப்
பல 	ஆண் க க் ப்	பிற தான்	இலக்கணம்	ேதான் ம்	என்பர்
ெமாழியியலார்.

இன் 	தமிழில்	உள்ள	மிகப்	பழைமயான	இலக்கண	 ல்	ெதால்காப்பியம்.
ெதால்காப்பியம்	3500	ஆண் .	க க் 	 ன்	ேதான்றிய 	என்ப 	அறிஞர்
க த் .

அப்ப யானால்,	அக்காலத்திற் 	 ன்ேப	தமிழில்	பல	இலக்கியங்கள்	ேதான்றித்
தமிழரிைடயில்	வளர்ச்சிைய	ஏற்ப த்தி ள்ள ;	தமிழர்	தம்	வாழ்க்ைகயில்	பல
மாற்றங்கைள	ஏற்ப த்தி ள்ள .	ஆயி ம்,	தமிழர்	வாழ் 	உண்ைமயான
வளர்ச்சிைய	அைடந்ததா?	மாற்றங்கைளப்	ெபற்றதா?	என்றால்,	இல்ைல.

ஏன்?	 தல்	தைட	பழைமயின்	மீ 	பாசம்.	இரண்டா	வ 	தைட,	பைடெய த்
வந்த	அயல்	வழக் கைள	ஆய் 	ெசய்யாமல்	அப்ப ேய	ஏற்ப .	 றிப்பாகச்
ெசால்லப்ேபானால்,	இன் 	தமிழர்கள்	சாமர்த்தியசாலி	களாக	விளங் கின்றனர்.

சாமர்த்தியம்	என்ற	ெசால்,	தமிழ்ச்	ெசால்	அல்ல,	ஆனால்	ெப வழக்காக
வழங் கின்ற .	சாமர்த்தியம்	என்ற	ெசால் க் 	ேநரிைடயான	தமிழ்ச்	ெசால்
இல்ைல.	சாமர்த்தியம்	என்ப 	ேவ ;	திறைம	என்ப 	ேவ .	திறைம,	நல்ல
காரியங்க க் ப்	பயன்ப வ .

தமிழ்	ெமாழிக் ம்,	பழங்காலத்	தமிழர்க க் ம்	சாமர்த்தியம்	இ ந்ததில்ைல.
ஆனால்,	இன்ைறய	தமிழர்	க க் 	சாமர்த்தியம்	ைக	வந்த	கைலயாக
இ க்கிற .	இன் 	தமிழரில்	பலர்	சாமர்த்தியத்திேலேய	வாழவாழ்ந் 	 க்க
வி ம் கின்றனர்.

இன் 	யா ம்	சாதைனகைளப்	பற்றி,	மனித	உற கைளப்	பற்றி,	ச க



ேமம்பா கைளப்	பற்றிக்	கவைலப்	ப வதர்கத்	ெதரியவில்ைல.	இன் 	நம்மிைடயில்
சாமர்த்தியசாலிகள்	பலர்	உண் .	திறைமசாலிகள்	மிக ம் ைற .

சாதைனகள்	ெசய்வதன்	 லம்	 விைய	நடத் கிறவர்கள்	எண்ணிக்ைக	மிக	மிகக்
ைற .	 ைறபா 	கைளக்	கைள ம்	ேநாக்கத்ைதவிட	 ைறபா கைள

நியாயப்ப த் ம்	வைகயில்	சமாதானம்	 றிவிட் 	ந விவி பவர்கேள	இன்
மி தி.

இன் 	எங் ம்	ேகட் ம்	 ழக்ெகாலி	”யா ம்	ஊேர!	யாவ ம்	ேகளிர்",	"ஒன்ேற
லம்,	ஒ வேன	ேதவன்!”	என்பைவ.	ஆனால்	உண்ைமயில்	நடப்பேதா,	நா ம்

சாதிச்	சங்கங்க ம்	அவ்வழி	கலகங்க ம்	ேதான்றி	வளர்ந் 	வ கின்றன.

மத	நி வனங்கள்	அ ட்டானத்ைதவிட,	பிரச்சாரப்	 யலில்	சிக்கித்	தவிக்கின்றன.
நாேடா,	ஊேரா,	வீேடா	இன் 	ஒன்றாக-ஒ வாகவில்ைல.	கிராமத்தின்	எல்ைல
யில்	நம்ைம	வரேவற்ப 	ப ைம ம்,	இைலக ம்,	 க்க ம்	நிைறந்த	மரங்கள்
அல்ல.	கட்சிக்	ெகா கேள	வரேவற்கின்றன.	அரசியற்கட்சிகளின்	ெகா க ம்
அல்ல.

உள்	அைமப் 	ஜனநாயகத்ைத ம்,	வளர்ச்சிைய ம்,	மாற்றத்ைத ம்	உத்தியாகக்
ெகாள்ளா 	ேதக்கமைடந்த	தால்	ஏற்பட்ட	ேகாப	தாபங்களால்	பிரசவிக்கப்
ெபற்றைவகேள	இன் ள்ள	ெப ம்பான்ைமயான	கட்சிகள்.

மதவாதிகள்	மட்டமா,	என்ன?	ெத க் 	ஒ 	ேகாயில்	சாதிக் 	ஒ 	சாமி!	இைவ
எல்லாமாக	ஒன் 	ேசர்ந் 	வாழ்க்ைகயில்	ேதக்கத்ைத	ஏற்ப த்தி ள்ளன;
வளர்ச்சிக் க்	 ந்தகம்	ெசய்கின்றன;	மாற்றங்க க் த்	தைடயாக	உள்ளன.

அ ைமப்	ெபரிேயார்கேள!	இைளய	பாரதத்தினேர!	இந்தப்	பாைதயில்தான்	நாம்
ெதாடர்ந் ,	ெசல்ல	ேவண் மா?	ேவண்டாம்	ேவண்டாம்!	வளர்ச்சி ம்	மாற்ற ம்
ெபா ந்திய	பாைதயில்	ெசல்ல	அ ெய த் 	ைவப்ேபாம்	நடப்ேபாம்!	ெதாடர்ந்
நடப்ேபாம்!

மனிதன்	மாறாவிட்டால்	இந்த	உலகில்	வளர்ச்சி	இல்ைல.	மாற்றங்க ம்	நிகழா.	பல
நா களில்	இன்ன ம்	வளர்ச்சியைடயாத	மாந்தர்கள்	உள்ளனர்.	அதற் க்	காரணம்
மனிதர்களின்	மாற்றத்திற் ரிய	பணிகளில்	ஈ ப ம்	அறிஞர்கள்	ேதான்றவில்ைல.

ஒ வைகயில்	இந்தியா	 ண்ணியம்	ெசய்த	 மி	இங் ,	சிந்தைனயாளர்கள்	பலர்
ேதான்றித்	தி ம்பத்	தி ம்ப	மக்களிடம்	மாற்றத்ைத	உண்டாக்க	அ ம்பா 	பட்டனர்.



கபீர்தாசரிலி ந் 	கவிஞர்	கண்ணதாசன்	வைரயில்,	பசேவசர்	 தல்	பாரதி	வைர,
நானக்	 தல்	 ணங்	 	மஸ்தான்	வைர,	கணியன்	 ங் ன்றன்	 தல்	தா ர்

வைர,	அப்பர கள்	 தல்	அரதத்த	சிவாச்சாரியார்	வைர,	ேவமண்ணா	 தல்
வள்ளலார்	வைர	என் 	அ க்கிக்	ெகாண்ேட	ேபாகலாம்.

ஆயி ம்,	இவர்க ைடய	 யற்சியில்	ேதக்கம்	சற் 	அகன்றேத	தவிர,	மாற்றங்கள்
ைமயாக	ஏற்பட	வில்ைல.

அண்ணல்	காந்திய க ம்,	அமரர்	ேந ஜி ம்	ச க	மாற்றத்திற் க்	க ைமயாக
உைழத்தார்கள்.	தீண்டா	ைமைய	அகற்ற ம்	சமயங்களிைடயில்	நல்லிணக்கத்ைத
ஏற்ப த்த ம்	அண்ணல்	காந்திய கள்	தீவிரமாக	 யன்றார்.

ஆயி ம்	சமய	அ ப்பைடயில்,	இவற் க் 	எதிராகத்	 ண்டப்ப ம்	ெசயல்கைளத்
தவிர்க்க	இயலவில்ைல.	அ மட் மா?	அண்ணல்	காந்திய களின்	உயிைரேய
மதெவறி	 த் விட்ட .	அண்ணல்	காந்திய கள்	காட் ய	திைசயில்	பாரதம்
ெசல்ல	ம த் விட்ட .	ம த்தேதாடன்றி	அதற் 	எதிர்த்	திைசயில்	ெசன்ற ;
ெசன் 	ெகாண் க்கிற .

இன் 	எங் ப்	பார்த்தா ம்	சாதிப்	பிணக் கள்,	மதச்	சண்ைடகள்
நைடெப கின்றன.	இதனால்	இந்தியா	வின்	வளர்ச்சி	பாதிக்கிற .	மாற்றங்கள்
நிகழவில்ைல!	இன் ம்	பலர்	பைழய	 கத்திேலேய	வாழ்கின்றனர்.	 	 கக்
காற்ைறச்	 வாசிக்க	ம க்கின்றனர்.

ஒ 	காலத்தில்	அரசியற்	கட்சிகள்	சாதி,	மதங்கைளச்	சார்ந் 	இ ப்பைத
வி ம்பவில்ைல,	ம த்தன.	இன் 	அரசியற்	கட்சிகள்	ெவளிப்பைடயாகேவ
சாதிகைள,	மதங்கைள,	அவற்றிற்கிைடேய	ேமாதல்கள்	ஏற்ப வைத	வி ம்பி
வரேவற்கின்றன.	இந்தக்	ெகா ைமயிலி ந் 	நாட்ைடக்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்.

ஒ 	 றிப்பிட்ட	சாதிைய,	மதத்ைத	அரசியல்	காரணமாகப்	பயன்ப த் வைதத்
ேதர்தல்	ஆைணயம்	தைட	ெசய்ய	ேவண் ம்,	கலாச்சாரம்	என்ற	ேபார்ைவயில்	சாதி,
மத	ெவ ப் ணர் கள்	தைலெய த்தா ம்	தைடெசய்ய	ேவண் ம்.	அ மதிக்கக்
டா .

மனிதனின்	சிந்தைனக் 	விலங் 	ேபாடாமல்	 தந்திர	மாகச்	சிந்தித் ச்	ெசயல்பட
அ மதித்தால்	வளர்ச்சி	ேதான் ம்;	மா தல்க ம்	ஏற்ப ம்.	மனிதன்	பயத்தி
லி ந் 	வி தைல	ெபற் ,	ப த்தறி த்	தடத்தில்	என் 	ெசல்லத்



தைலப்ப கின்றாேனா,	அன்ேற	வளர்ச்சிக் ரிய	வாயில்	ேதான் ம்;	ெதன்ப ம்.

இ ட்டைறயிலி ந் 	என் 	ெவளி ல க் 	மனிதன்	வ கின்றாேனா	அன் தான்
மனிதன்	உண்ைமயிேலேய	மா வான்.	வளர்ச்சி ம்	நிக ம்;	மாற்றங்க ம்	ஏற்ப ம்.

மனிதன்,	வரலாற்ைற	உந்திச்	ெச த் ம்	ஆற்றல்	வாய்ந்தவன்,	மனிதேன
வரலாற்றின்	உயிர்ப் .	அவ 	ைடய	மாற்றேம	வரலா ;	இயக்கம்	மனிதன்	இரண்
எஜமான்க க் ச்	ேசைவ	ெசய்ய	இயலா .	 யநலம்	தவிர,	மற்ெறான் 	அறியாத
மனிதன்,	நாட் 	மக்க க் த்	ெதாண் 	ெசய்ய	இயலா .

அதனால்	வளர்ச்சி ம்	ஏற்படா .	மாற்றங்க ம்,	வாழ்வதற் ரிய	வாய்ப் க்க ம்
அ கிப்ேபா ம்.	நாம்	மா ேவாம்!	மனித	 லத்ைத	மாற் ேவாம்.	வளர்ச்சிக்	 ரிய
திைசயில்	ெசல்ேவாம்!	மாற்றங்கள்	உ வா ம்.

ஏ,	என்	அ ைமத்	தி நாேட	எ ந்தி 	விழித் க்	ெகாள்!	வரலாற்ைறப்	 ரட்
வளர்ச்சியைடய	கா ம்	திைசயில்	ஊக்கத் டன்	ெசயல்ப வாயாக!	இ ேவ	நாம்
ெசல்லேவண் ய	திைச!	தடம்!

மனித ைடய	வளர்ச்சிக் ம்	மா த க் ம்	 ைண	யாக	இ க்கேவண் ய
ச கம்	இன் ,	மனித க் 	விேராதமாகச்	ெசயல்ப கிற .	ஆதலால்,	ச க
மா தல்	ஏற்பட்டாெலாழிய	வளர்ச்சி	ஏற்படா ;	மாற்றங்க ம்	நிகழா.

ச க	மாற்றங்க ம்	வளர்ச்சி ம்	ஏற்படப்	ெபா 	மக்களின்	அங்கீகார ம்
ஒத் ைழப் ம்	ேதைவ.	எந்த	ஒ 	மாற்ற ம்	தங்க ைடய	 ன்ேனற்றத்திற் ப்
பயன்ப ம்	என்ற	நம்பிக்ைகைய	மக்கள்	மனத்தில்	உ வாக்கி	விட்டால்	வளர்ச்சி
இயல்பாக	நடக் ம்,	மாற்றங்கள்	நிக ம்.

வளர்ச்சி ம்	மாற்ற ம்	மக்கள்	மத்தியில்	ேதான்றி	இடம்ெபற	ேவண் மாயின்
இலாபத்ைத ம்	உைடைம	ைய ம்	ேசர்க் ம்	பைழய	ச கத்தின்	நைட ைற,
மதிப்பீ கள்	இைவக க் ப்	பதிலாகப்	 திய	மதிப்பீ கைள	மக்க க்
அறி கப்ப த்த	ேவண் ம்.

எவ்வள 	 யன்றா ம்	 ரண	மா தல்	ஏற்பட,	ெகாஞ்ச	காலம்	காத்தி க்க
ேவண் ம்.	இங்ஙனம்	ெசால் வதால்	மா தல்	மிக	மிக	ெம வாக	நடக்க
ேவண் ம்	என் 	ெசால்வதாகப்	ெபா ள்	ெகாள்ளக்	 டா .	மா தல்
ெம வாக ம்	இ க்கக்	 டா "	சி கச்	சி க	ஏற்ப ம்	மா தல்கள்
வளர்ச்சிக் ம்	 ன்ேனற்றத்திற் ம்	இடம்	ெகா க்கா .



ஆதலால்,	ச க	மாற்றங்கைள	விைரந் 	ெசய் 	 ப்பேத	நல்ல .	ஆனால்,
பழைமயில்	ஊறிய	ச கம்	 ச் டன்	மாற்றங்கள்	எந்த	உ வில்	வந்தா ம்
எதிர்க் ம்.	சில	ச கங்கள்,	அறியாைமயின்	காரண	மாக ம்	ஏழ்ைமயின்
காரணமாக ம்	தங்க ைடய	வாழ்க்ைகைய	மாற்றியைமத் க்	ெகாள்ளத்
திறனற் ப்	ேபாய்விட்டன.

இந்த	மாதிரிச்	 ழ்நிைலகளில்	 திய	 திய	உத்திகைள ம்	திறன்கைள ம்
மக்களிைடயில்	அறி கப்ப த்தி	விழித்ெதழச்	ெசய்யேவண் ம்.	இந்த	 யற்சியில்
ெவற்றி	ெபற்றால்	வளர்ச்சி	நிக ம்,	மாற்ற ம்	ஏற்ப ம்.

இங்ஙனம்	ச தாயத்தில்	மாற்றங்கைளச்	ெசய் ம்	ெபா ,	இ க்கிற	ஒன்ைற	-
ஒ 	தீைமைய	அகற்றினால்	ேபாதா .	அந்த	இடத்தில்	ஒ 	நல்லைத	ைவக்கத்
தவறிவிடக்	 டா .	தீைமைய	விலக் வதற் ள்ள	ஒேர	வழி,	நல்லைதக்
காட் வேதயாம்.

இங்ஙனம்	மாற் 	வழி	காட்டத்	தவறிவிட்டால்	மக்கள்	மீண் ம்	பைழய	தடத்திேலேய
ெசல்வர்.	ச க	மாற்றம்	எளிதில்	நிகழ	 ம்.	ஆனால்,	பைழய	ச க	அைமப்பில்
ஓர்	அந்தஸ்ைதப்	ெபற்றவர்கள்	-	அ பவித்தவர்கள்	எதிர்ப்பார்கள்.	ெதாடக்கத்தில்
அ 	க ைமயான	எதிர்ப்பாகத்	ேதானறினா ம்	காலப்ேபாக்கில்	ச தாய	மாற்ற
யற்சிகள்	ெவற்றி	ெப ம்.

ேபா ம்,	ேபா ம்	ேதக்கம்!	ேவண்டாம்,	ேவண்டாம்	வளர்ச்சிேய	இல்லாத	ச க
அைமப் !	வளர்ச்சி ம்	மாற்றங்க ம்	நிகழக் ய	திைசயில்	நடப்ேபாம்!

நாம்,	அ க்க 	பின்ேனாக்கிப்	ேபாகின்ேறாம்.	வழி	வழியாக	நமக் க்	கிைடத் ள்ள
க த் க்கள்	 ட,	நம்ைமப்	பின் க் 	இ க்கின்றன.	விஞ்ஞானம்,	ெதாழில்
ட்பம்	இல்லாமல்	எப்ப 	வளர்ச்சிையக்	காண	 ம்?	மாற்றங்கைளச்	ெசய்ய

ம்!

அேதேபாழ் 	கடந்தகாலப்	பண்பாட் ைன	மறந் ம்,	 ன்ேனற்றமைடய	 யா .
அப்ப ேய	 ந்தா ம்	அந்த	 ன்ேனற்றம்	பய ள்ளதாக	அைமயா .

மனித லத்தின்	வாழ்க்ைக	பிரச்சைனகள்	நிைறந்த .	இ 	தவிர்க்க	 யாத .
அ ைவப்	பிளக் ம்	இந்த	 கத்தில்	நம் ன்	ஏற்பட் ள்ள	பிரச்சைனகைள
ேநற்ைறய	சம்பிரதாயங்களின்	வழி	தீர் காண	இயலா .	மதவிவகாரங்கள்	மற் ம்
சர்வேதச	விவகாரங்கள்,	பிரச்சாரப்	ேபாரின்றி,	சந்த யின்றி	 க் க்ெகாண்



வரப்ப தல்	ேவண் ம்.

எத் ைறேய ம்	சரி,	அத் ைற,	பிரசாரப்	ேபாைரத்	ெதாடங்கிவிட்டால்	பய ம்
ேராத ம்	வள ம்.	அதனால்,	மனித லத்தின்	வளர்ச்சி ம்,	வளர்ச்சி டன்	 ய

பா காப் ம்	கிைடப்பதற் ப்	பதிலாக,	அபாயங்	க ம்	விபத் க்க ேம
அதிகரிக்கிற .

ஆதலால்,	பழைமவாதம்,	பிரச்சாரப்ேபார்	ஒ ேபா ம்	வளர்ச்சிக் த்	 ைண
ெசய்யா ,	என்பைத	உணர்தல்	ேவண் ம்.	மனித லத்தில்	வளர்ச்சிைய ம்
மாற்றத்ைத ம்	காணத்	திட்டமான	இலக் கள்	ேவண் ம்.	அந்தத்	திட்ட
இலக் கைள	அைடவதற் ரிய	அறிவறிந்த	ஆ ைம ம்	ேவண் ம்.

மக்கட்	ச தாயத்தில்	வர்க்கப்	ேபாராட்டங்கள்	நில 	கின்றன.	வர்க்கப்
ேபாராட்டங்கள்	 லம்தான்	வளர்ச்சி	ையக்	காண ம்;	வளர்ச்சிைய
உ திப்ப த்தி	உத்தர	வாதம்	தர ம்	என் 	சிலர்	நிைனக்கின்றனர்.	ஆனால்
ெப யற்சி	எ த் க்ெகாண்டால்	வர்க்கப்	ேபாராட்டம்	இல்லாமேல	 ட	அைமதி
வழியில்	வளர்ச்சிையக்	கான	 ம்.

தமிழக	வரலாற்றில்	நைடெப ம்	ஒ 	ெபரிய	விவாதம்	மர - ைம	என்ப .	மர ,
ைமக க்கிைடேய	ேமாதல்	இயல்பாக	நிகழா ;	நிகழ ம்	 டா .	இன்ைறய்
ைம,	வளர்ச்சிக் ரிய	வித் க்கள்	உள்ளடங்கியதாக	இ ப்பின்	ச கத்தால்

அங்கீகரிக்கப்	ெபற் 	மரபாக	ஏற் க்ெகாள்ளப்	ெப ம்.

மர ,	 ைமக் த்	தாய்	 திய	ெச 	பைழய	வித்தி	லி ந்ேத	உணைவ	எ த் க்
ெகாண் 	வளர்கிற .	அ 	ேபாலப்	 ைமகள்	பைழய	மர களிலி ந்ேத
ஊட்டத்ைதப்	ெபற் ப்	 ைமகளாகிப்	பின்	மர களாகி	வரலாற் க் 	அணி
ெசய்கின்றன.

மரைப	ம த் 	வ ம்	 ைம,	எளிதில்	மக்கள்	ச தாயத்தில்	கால்
ெகாள்வதில்ைல.	மார்க்சியம்	பழைம	ையக்	கண் த்தனமாக	ம ப்பதில்ைல.
ஆயி ம்,	மா னிவர்	கார்ல்மார்க்ஸ்	கண்ட	 ைமச்	ச தாயம்	மக்களிடத்தில்
ரணமாகக்	கால்ெகாள்வதற் ரிய	காலம்	இன்ன ம்	கனியவில்ைல.

ஆதலால்,	பழைமயில்	 ைமக் ம்,	வளர்ச்சிக் ம்.	மாற்றங்க க் ம்	ஆக்கம்
த ம்	ப திகள்	உண் 	என்பைத	உணர்ந் ,	அவற்ைற	எ த் க்ெகாண்
ச தாயத்ைத	நடத் வ 	எளிதில்	வளர்ச்சிைய	அைடவதற் றிய	வழி.



ஒ 	ச கம்	சிறந் 	விளங்க	ேவண் ெமனில்,	 ைற	ேதா ம்	வளர்ச்சி	ஏற்பட
ேவண் ம்.	ச தாயம்	ெபா ளா	தாரம்,	கல்வி,	கைல	 தலிய	அைனத் த்
ைறகளி ம்	காலத்தின்	ேதைவக்ேகற்ப,	மாற்றங்கள்	ஏற்பட் 	வளர்ச்சி

அைடயேவண் ம்.

ச தாயத்தில்	ஏற்ப ம்	மாற்ற ம்	வளர்ச்சி ம்	மக்களின்	வாழ்க்ைகத்தரத்ைத
உயர்த்த	ேவண் ம்.	மக்	களின்	வாழ்க்ைகத்தரத்ைந	உயர்த்தாத	வளர்ச்சியினால்
என்ன	பயன்?	இன் 	நம்	நா 	வளர்ந் ள்ள .	நம 	நாட் 	சராசரிமக்களின்
வாழ்க்ைகத்தரம்	உயரவில்ைலேய!

வாழ்க்ைகத்தரம்	உய ம்வைர	வளர்ச்சிக் ரிய	 யற்சிகள்	இைடயீ ன்றி
நடக்கேவண் ம்.	மக்கள்	நலவளர்ச்சிப்	பணிகளில்	பைழயேபாக்கில்
உள்ளவர்க ம்,	 த்தறி 	ெபற்றவர்க ம்	ஒ ைம	எண்ணத் டன்	ஈ ப வார்கள்
ஆயின்	ெவற்றி	எளி .

இன் 	நாம்	ெசன் 	ெகாண் க் ம்	பாைதயில்	வளர்ச்சியின்	ேவகம்	ேபாதா .
மாற்றங்கள்	அறேவ	ஏற்படவில்ைல.	நாம்	வா ம்	காலம்,	ேபராற்றல்	வாய்ந்த .
கம்ப் ட்டர்	 கத்தில்	வாழ்கின்ேறாம்.	காலத்தின்	ேபராற்றைல	 ைறயாகப்	பயன்
ப த்தினால்	வளர்ச்சி	உ தியாக	வாய்க் ம்.	காலேவகத்	திற் 	ஏற்றவா
வளர்ச்சிப்பணிகள்	நிகழ	ேவண் ம்.

ச தாயம்	தன 	ேவைலெசய் ம்	பாங்ைக ம்	விைர 	ப த்திக்ெகாள்ள
ேவண் ம்.	கால	ேவகத்திற் 	ஏற்ப,	ச தாயம்	தன 	ேவகத்ைதக்
ட் க்ெகாள்ளத்	தவறினால்	ச தாயம்	பின்தங்கிவி ம்.	ஆதலால்,

விேவகத் டன்	ேவகமாக	நிைலயான	வளர்ச்சிைய	ேநாக்கிச்	ெசல்ேவாமாக!

நாம்	க ைமயான	விதி ைறகைள ம்,	க ன	உைழப்ைப ம்	ேமற்ெகாள்ளாவிட்டால்
2001- ம்	இப்ப த்தான்	இ ப்ேபாம்!	தைலயின்மீ 	வ ைமக்	ேகா 	கடன் ைம!
நியாய	விைலக்	கைடகளின்	 ன்	நீண்ட	வரிைச	இந்த	அவலம்	நமக் 	ேவண் மா?
ேவண்டாம்	ேவண்டேவ	ேவண்டாம்!

அறியாைமைய	அகற்றி,	வ ைமைய	அறேவ	அகற்றி,	உரியவளர்ச்சிப்	பணிக க்
தலிடம்	த ேவாம்!	நம 	 ன்ேனற்றத்திற் 	வளர்ச்சி ம்	மாற்ற	 ம்	ேதைவ.

நம 	பழக்கங்களில்	அ ைறயில்,	ேவைலெசய் ம்	பாங்கில்	மாற்றங்கள்
ஏற்பட்டால்தான்	வளர்ச்சி	நிக ம்;	வாழ் 	சிறக் ம்;	பைழய	ைபத்தியம்	ப ர்	என்
ெதளிய	ேவண் ம்.



திய	இந்தியாைவ,	வளம்	நிைறந்த	இந்தியாைவ	உ வாக்க	உ திெகாள்ேவாம்.
இன் ள்ள	ேதக்க ம்	பின்னைட ம்	நீங்கி	வளர்ச்சி ம்	 ன்ேனற்ற ம்	உ திப்
ப த்தப்	ெப ம்,	 தியவழியில்	ெசல்ேவாம்!	மாற்ற ம்	வளர்ச்சி ம்	காண்ேபாம்!

								--	3-9-1994	அன் 	ம ைர	வாெனாலியில்	ஆற்றிய	உைர.
---------------



5.	������������	����������

இந்த	வாரச்	சிந்தைன-ெபா ளாதாரத்கில்	நாம்	எங்ேக	ேபாய்க்ெகாண் க்கிேறாம்
என்ப .	நாம்	ேபா ம்	திைச	சரியான 	தானா?	அல்ல 	எங்ேகேயா	ேபாய்க்
ெகாண் க்கிேறாமா?	ஏெனனில்	மா ட	வாழ்க்ைகயின்	அ ப்பைடேய
ெபா ள்தான்.	வாழ்க்ைகக் 	ஆதாரம்	ெபா ள்;	அதனால்தான்	ெபா ளாதாரம்
என் 	ெபயர்	ைவத்தார்கள்	ேபா ம்.

மா டத்தின்	உடல்	சார்ந்த	வாழ்க்ைகக் 	இன்றி	யைமயாத்	ேதைவ	ெபா ள்.
ெபா ள்	என் ம்	ெசால்	விரிவான	ெபா ளாக்கம்	த ம்	ெசால்லா ம்.	உண ,
உைட,	இ க்க	இடம்	 தலியன	எல்ேலா க் ம்ேவண் ய	அ ப்பைடத்	ேதைவகள்.
இந்த	அ ப்பைடத்	ேதைவகள்	நிைறேவறிய	நிைலயில்	ேம ம்	ேதைவகள்	வள ம்.

ேதைவகைள	உைழப்பின்	 லம்	அைடவ 	 தல்	நிைல.	ஆரம்பநிைல,
காலப்ேபாக்கில்,	ெசாத் 	உ வாக் ம்	ஆர்வத்தால்,	ெசாத் ,	நிலம்	 தலியன
ேசர்த் ,	நிலப்பிர க்களாகி,	பின்	ெமள்ள	ெமள்ள	 ரண் ம்	ெபா ளாதார
நைட ைறக் 	வந் விட்டான்	மனிதன்.	இ 	வள ம்	ச கத்திற் 	நலம்
பயக்கா .

ஒ 	ச கம்	ெபா ளாதாரத்தில்	சிறந் 	விளங்க	ேவண் மானால்	அைனத் த்
ைறகளி ம்	 ன்ேனற்ற	ேவைலகள்	நைடெபறேவண் ம்	இ 	தவிர்க்க

இயலாத 	மட் மல்ல	அப்ேபா தான்	 ைமயான	வளர்ச்சிையக்	காண ம்.
மா ட	ச தாயம்	ெபா ளாதாரம்,	கல்வி,	கைல	ஆகிய	அைனத் த்	 ைறகளி ம்
யற்சிகள்	ேமற்ெகாள்ளப்	ெப தல்	ேவண் ம்.

இைவயைனத் ம்-அதாவ ,	கல்வி,	ெபா ளாதாரம்	கைல	ஆகியன
ஒன்ைறெயான் 	த வியன.	ஒன்றின்றிப்	பிறிெதான் 	 ைறயாக	வளரா ;	 ரண
வளர்ச்சி ம்	தைடெபறா .	ெபா ளாதாரம்	என்பதன்	 ப்ெபா ள்
பண ைடயராதல்	அல்ல;	ெசாத் ைடயராதல்	அல்ல;	வாழ்ைகத்	தரம்
உயரேவண் ம்	என்பதா ம்;	ெபா க்	காக	வாழ்க்ைகயல்ல;	வாழ்க்ைகக்காகேவ
ெபா ள்.



ெபா ளாதாரம்	உயர்ந் 	வாழ்க்ைகத்தர ம்	உயர்ந் 	விளங்கினால்தான்
பா காப் க்	கிைடக் ம்;	சமாதான ம்	அைமதி ம்	கிைடக் ம்.	உலகத்தில்
பலேகா 	மக்கள்	வ ைமயில்	கிடந் 	உழ ம்வைர	சமாதான ம்,	அைமதி ம்
பகற்கனேவ.

மக்கட்	ச தாயத்தில்	நில ம்	சமநிைலயற்ற	ெபா ளாதார	அைமைவ	 தலில்
சமநிைலப்	ப த்த	ேவண் ம்.	இ ேவ	ெபா ளாதாரம்.	இந்திய	ச கப்
ெபா ளாதாரத்தில்	அசமப்	ெபா ளாதார	நிைலேய	ெதாடர்ந் 	இ ந் 	வ கிற .
வ ைமக்ேகா 	வி ந் 	விட்ட .

நம் ைடய	இந்திய	ச தாயத்தில்	தமிழ்ச்	ச தாயத்	தில்	நில ம்	ெபா ளாதார
அசமநிைல	இ ள்	நிைறந்த .	இந்த	அசமதிைலைய	மாற்றத்	ெதாைலத்	 ரம்
ெசன்றிடல்	ேவண் ம்.	அத்ெதாைல ரத்திற் ச்	ெசல்ல	 யற்சி	ெசய்ேவாம்!

நம 	ஏழ்ைம	நிைலக் 	கிரகங்கள்	காரணம்	அல்ல,	நாம்	தான்	காரணம்
வ ைமைய ம்,	ஏழ்ைமைய ம்	ெதாடர்ந் 	ேபாரா 	அகற்றாத	நாம்	தான்
ற்றவாளி	கள்.	தி ந் ேவாம்!	தி த்த றத்	திட்டமி ேவாம்!	திட்டமிட்ட

திைசயில்	ெசல்ேவாம்!	.	
-

ெபா ளாதாரத்தில்	 ன்ேனற்றம்	காண	திற ைடய	 யற்சிகள்	ேதைவ.	இன்
இத்தைகய	அ ந்திறன்	ெப ம்பாலாரிடம்	இல்ைல.	வ ெமாழியாள ம்	வம்பப்
பரத்த ம்,	விவாதங்களிேலேய	காலத்ைதக்	கழிப்ேபா ம்	நிைறந் 	விட்டனர்.
இன் 	இந்தியாவின்	85	ேகா 	மக்க ம்	சாப்பி கின்றனர்.	ஆனால்	உ ப்ப யான
வளர்ச்சி	ெபா ந்திய	ெபா ளாதாரத்திற் 	உைழப்ேபார்	எத்தைன	ேபர்?

பழங்காலத்தில்	திண்ைணகள்	இ ந்தன.	திண்ைனப்	ேபச் 	இ ந்த .	இன்
திண்ைணகள்	இல்ைல.	ஆதலால்,	இன் 	 ச்சந்திப்	ேபச் ,	கைடப்	ேபச் :	என்
உைழக் ம்	கால ம்,	மனித	ஆற்ற ம்	விைரய	மாகிற .	 கர்ேவார்	எண்ணிக்ைக

விட்ட .	ஆனால்	 கர்ேவா க் த்	ேதைவயான	ெபா ள்கள்	உற்பத்தி	ெசய்யப்
ெபறவில்ைல.	ஒ றம்	பிரமிக்கத்தக்க	வளர்ச்சி	ஏற்பட் ள்ளைத	ம க்க	 யா .

நவீன	ம த் வ	வசதிகள்	 தலியன	அபிவி த்தி	ெசய்யப்பட் ள்ளன.	அதனால்
பல	ேநாய்கள்	நம 	நாட்ைட	விட்ேட	விைடெபற் ப்	ேபாய்விட்டன.	ேநாய்
ெவளிேயறிய	ேபாதி ம்,	பசி	என்ற	ேநாய்	ெவளிேயற	வில்ைல.	பலர்	உயிேரா ந் ம்,
பசியினால்	வா வதில்	என்ன	பயன்?



ேபாதிய,	ேதைவயான	சத் ண 	கிைடக்காைமயால்	உடல்	நலம்	 ன்றி,
ச தாயத்திற் 	எந்தவிதப்	பய ம்	இன்றி	வாழ்ேவார்	எண்ணிக்ைக	வளர்வ
ெபா ளா	தாரத்ைதச்	சீர் ைலயச்	ெசய் ம்.	கிராமப் றங்களில்	இன் 	ஒ

ம்பத்தில்	ஆ ம்	ெபண் ம்	ேசர்ந் 	ேவைல	ெசய் 	 லி	ெபற்றால்	 டச்
சீராக	வாழ	 யாத	நிைல.

லியாகப்	ெப ம்	ெதாைக	 தலாக	இ க்கலாம்.	ஆனால்	வாங் ம்
சக்தியில்ைல.	நமக் 	உண்ைமயான	சம்பளம்	வாங் வதி ம்	ெப வதி ம்
அக்கைற	ேவண் ம்.	உண்ைமயான	சம்பளம்	என்றால்	அ 	பணத்தின்	அள
அன் ;	வாங் ம்	சக்திேயயா ம்.	இ ேவ	இன்ைறய	நம 	ெபா ளாதாரம்
ெசல் ம்	திைச,

இன்ைறய	இந்தியனின்,	 ம்பத்தின்	சராசரி	ஆண் 	வ மானம்	64	டாலர்.
அதாவ 	ஆண் க் 	 மார்	1920	 பாய்.	மாதம்	160	 பாய்	சம்பாதிக்கிறான்.
இந்த	சம்பாத்தியத்ைத ம்	விைலைய ம்	ஒப்பிட் ப்	பார்த்தால்	நம
ெபா ளாதாரத்தின்	சமச்சீரற்ற	நிைல	விளங் ம்.

ெபா ளாதாரத்தில்	வளராத	நா களில்,	வளம்வ ைம	இைவ	இரண் ற் ம்	உள்ள
இைடெவளி	மிக ம்	 தல்.	இந்த	இைடெவளிைய	ெதாழிற்	 ரட்சி	ெசய்வதன்
ல ம்,	வழங்கப்ெப ம்	 லியில்	உள்ள	ஏற்றத்தாழ் கைள	அகற் வதன்
ல ம்தான்	 ைறக்க	இய ம்.

நம 	 யர த்	தைலவர்	‘நம்	நா 	இன் ம்	ெபா ளாதார	வி தைல
ெபறவில்ைல.	அந்தப்	ெபா ளா	தார	வி தைலைய	என் 	ெப கின்றேதா
அன் தான்	இந்தியா	பரி ரண	 தந்திரத்ைத	அ பவிக் ம்’	என் 	 றி ள்ளார்.

ஆம்!	அரசியல்	 தந்திரம்	வந்ததில்	பயன்	என்ன?	மக்கள்	நலம்ெபற் 	வாழத்தாேன
தந்திரம்?	ேதர்தலில்	ஆ க் 	ஒ 	வாக் ச்	சீட் 	என்ப 	 தந்திரமா மா?	

ேகா வரனின்	வாக் ச்	சீட் 	 தந்திரமாகப்	பயன்	ப த்தப்	ெப ம்;
ேகா வரனின்	வாக் ச்	சீட் 	விைல	ேபாகா .

ஆதலால்	ஆ க் 	ஒ 	வாக் ச்சீட் 	என்ப 	 தந்திரம்	அல்ல.	 ைசயில்
வா ம்	 ப்ப ம்	தன 	வாக்ைக	என் 	பரி ரண	 தந்திரத் டன்	பயன்ப த்
கின்றாேனா	அன் தான்	 தந்திரம்	வந்ததாகப்	ெபா ள்.	இன் 	இந்தியாைவப்
பற்றி ள்ள	வ ைம,	ஏழ்ைம,	ெசால் ம்	தரத்ததன் .	ஆனா ம்	ப ப்ப யாகக்
ைறந் 	வ கிற .



நம 	நாட் ல்	வ ைம,	நகர்ப் றங்களி ம்	உண் .	ஆயி ம்	கிராமப் ற	வ ைம	மிக
மிகக்	ெகா ய .	இதில்	கவனிக்க	ேவண் ய	ஒன் -கிராமப் ற	வ ைமைய	யா ம்
கணக்கில்	எ த் க்ெகாள்வதில்ைல.	நகர்ப் ற	வ ைமயாளர்கள்	ேபாரா ம்
இயல்பினர்.

கிராமப் ற	மக்கள்,	வ ைமைய	இயற்ைக	என் 	க தி,	அந்த	வ ைம டேனேய
வாழ்வதில்	பழகிப்	ேபாய்	விட்டனர்.	ஆதலால்	கிராமப் ற	வ ைமயாளர்களிைடயில்
”ேபா ம்	என்ற	மனேம	ெபான்	ெசய் ம்	ம ந் "	என்ற	பழெமாழிக் 	நல்ல
ெசல்வாக் 	உண் .

இந்த	மனப்ேபாக் ,	ெபா ளாதார	வளர்ச்சிக் த்	 ைண	ெசய்யா .	வ ைம
என்ப 	வசதிகள்	அற்ற	வாழ்க்ைக.	ஏழ்ைம	என்ப 	உண க் ப்	ேபாரா ம்	நிைல.
நம 	நாட் ல்	பலர்	வ ைமயில்	வாழ்கின்றனர்.	ஏராளமான	கிராமப் ற	மக்கள்
ஏழ்ைமயில்	கிடந் 	உழல்கின்றனர்.

இதில்	வ த்தம்	என்னெவனில்,	வாழ்க்ைகயின்	அ ப்பைடத்	ேதைவகளாகிய	 கர்
ெபா ட்கள்	உண ப்	ெபா ள்கைள	கிராம	மக்கேள	உற்பத்தி	ெசய்கின்றனர்.
ஆனால்	அவர்கள்	உற்பத்திப்	ெப க்கத்தின்	காரணமாக்	ஏற்ப ம்	விைல
வீழ்ச்சியினா ம்,	பணத்	ேதைவயினா ம்	ஏழ்ைமக் 	ஆளாகிறார்கள்.	ெநல்ைல
உற்பத்தி	ெசய்பவன்	நியாய	விைலக்	கைடகள்	 ன்,	நீண்ட	ெந ய	வரிைசயில்
நிற்கிறான்	அரிசி	வாங்க!

ஆம்	நம 	நாட் ல்	பல	ஆயிரம்	ஏக்கர்	நிலங்கள்,	விவசாயம்	ெசய்யப்	ெபறாமல்
தரிசாகக்	கிடக்கிற .	ேதசத்தின்	ெசல்வ	வளர்ச்சிக் ரிய	ஆதாரங்கைள,
உற்பத்திச்	சாதனங்கைள,	 ைறயாகப்	பயன்ப த்தி	உற்பத்திையச்	ெசய் ,
ேதசத்தின்	ெசல்வத்ைதப்	ெப க்க	ேவண் ம்.

இன் 	சில	க ைமயான	 யற்சிகைள,	வழி ைற	கைள,	ேமற்ெகாள்ளாவிட்டால்
2001- ம்	நம 	நிைல	இப்ப ேயதான்	இ க் ம்.	நம 	அ த்த	தைல"
ைறக் ம்,	நஞ்சி ம்	ெகா ய	வ ைமைய,	ஏழ்ைமைய	வழி	வழியாக	விட் ச்

ெசல் ம்	பாவத்ைதச்	ெசய்தவர்களாேவாம்.

இன் ம்	நாம்	நம் ைடய	அன்றாட	வாழ்க்ைகயி ம்	சரி,	ச க	வாழ்க்ைகயி ம்
சரி,	அர ம்	சரி,	"ஏழ்ைம	பிரேதசேம	இல்ைல"	என் 	அறிவிக்கக் ய	அள க் ,
எல்லாப்	பணிகைள ம்விட	வ ைம	ஒழிப் ப்	பணிைய	”இ ேவ	 தற்பணி”	என்
க திச்	ெசயல்பட	ேவண் ம்.	



ெபா ளாதாரத்திற் ப்	பல	தைடகள்	உண் .	அவற்றில்	தைலயாய 	பைழய
நம்பிக்ைககள்	-	அதாவ 	ஊழ்,	விதி	 தலியவற்ைற	நம்பி,	ெபா ளாதார	 யற்சி
கைளக்	ைகவி வ 	அல்ல 	ேசார்ந் 	ேபாதல்.	ேம ம்	கட ள்,	ஊழ்	என் 	வாளா
இ ப்ப .

கட ள்	உயர்	ஆற்றல்,	உயர்	பண்ேப	தவிர,	கட ள்	பணம்,	ெசல்வம்,	ெகா க்கல்
வாங்கலில்	ஈ ப ம்.	ேலவாேதவிக்கார ம்	அல்ல	-	இரவலர்கைள	ஊக் விக் ம்
வள்ள ம்	அல்ல.	ேபாதிய	 தலீ 	ேவண் ம்.	"

அ த் 	சிறந்த	அறிவியல்	ெதாழில்	 ட்பம்	இ க்க	ேவண் ம்.	நம 	நாட் ல்
அறிவியல்	ேமைதகள்	நிைறய	உண் .	அறிவியல்	ெதாழில்	 ட்பங்க ம்	உண் .
தலீட் க் ப்	பஞ்சேம	இல்ைல.	நிைறய	 தலீ 	ெசய்வதற் ரிய	பணம்

இ க்கிற .	ஆனால்	ெபா ளாக்கத்திற் த்	 ைண	ெசய் ம்	வழியில்	 தலீ
ெசய்ய	 ன்	வ வதில்ைல.

மனித	ஆற்றல்	நம்மிடத்தில்	நிைறய	உண் 	என்ப 	எல்ேலா ம்	அறிந்த	உண்ைம.
ஆயி ம்	ெபா ளாதார	வளர்ச்சி	மனநிைற 	தரத்தக்க	வைகயில்	இல்ைல.	நல்ல
நிர்வாக ம்,	க ன	உைழப் ம்	ேதைவ.

அ த் 	ஒ 	ெதாழிலில்	லாபம்	என்றால்,	ஆட் 	மந்ைதகைளப்	ேபால	அந்தத்
ெதாழிலிேல	பல ம்	 யன் ,	அந்தத்	ெதாழிலில்	உற்பத்திையப்	ெப க்கி,
விைலைய	இறங்கக்	ெசய் ,	ஆேராக்கியமில்லாத	ேபாட் யால்	ேதசத்தின்
ெபா ளாதாரத்ைத	அழிக்	கின்றனர்.	தா ம்	ைகம் தல்	இழந்
அல்லற்ப கின்றனர்.	ெபா ளாதார	ஆக்க	 யற்சிகளில்	 திய	 திய	 க்திகள்
ேதைவ;	வழி ைறகள்	ேதைவ.	இைதத்தான்	தி வள் வ ம்,

”இயற்ற ம்	ஈட்ட ம்	காத்த ம்	காத்த
வ த்த ம்	வல்ல	தர ’’

என் 	 கின்றார்.	இயற்றல்	என்ப 	ெபா ள்	உற்பத்திக் ரிய	 திய	 திய
வாயில்கைளக்	காணல்.	ெபா ள்	ேத ம்	 யற்சிகளில்	 தியன	காண்ேபார்,
ேதான்றாததற் க்	காரணம்-	அல்ல 	அதில்	க த் 	நாடாைமக் க்	காரணம்-
அதில்	வ வாய்	வ மா	என்ற	ஐயம்	ேசாதைனகைள	ஏற்கத்	தயக்கம்	!

ஒ வைகப்	ெபா ள்	 யற்சி	ெவற்றி	ெபற்ற 	நி பிக்கப்பட் 	விட்டால்,	அந்தத்



தடத்திேலேய	மக்கள்	ெசல்ல	வி ம் வர்.	இ 	நம 	மர .	எல்லாவற் க் ம்	ேமலாக
உற்பத்தித்	ெதாடர்பில்லாத	வழிகளிேலேய,	வட் க்கைட	நடத் தல்,	வியாபாரம்
ெசய்தல்,	எவரிடமாவ 	எ பி 	ேவைலக் 	அமர்தல்	ேபான்றவற்றிேலேய
மக்க க் 	ஆர்வம்	இ க்கிற .

ஆர்வ ம்,	 யற்சி ம்	உைடேயா க் ம்	ெபா ளா	தார	 யற்சிகள்	எளிதில்
ைக ம்.	இந்த	வழியில்	அல்லா ,	ெபா த்	ெதாழில்களில்	 ரண்டல்	 ைற
நில மானால்	அ 	ெகாள்ைள	ேநாையவிடக்	ெகா ய .	இந்தப்	ேபாக் ,
காரணமின்றிேய	வ ைமைய	உ வாக் ம்;	இத்தைகய	வ ைமைய
எதிர்க்கேவண் ம்.	

பணவயமான	ச கம்	ெகட்ட	பழக்கங்களில்	ஈ ப ம்.	அதனால்	வ ைம
உற்பத்தியா ம்.	இந்த	வ ைமைய	எதிர்த் ப்	ேபாராட	ேவண் ம்.	எல்ேலா ம்
ஓயாமல்,	ேபாராட	ேவண் ம்.

இந்தப்	ேபாரிைனச்	 யநலக்காரர்கள்,	தவறான	-	 ைறயற்ற	நிைலயில்	ஒ
அந்தஸ்ைதப்	ெபற்றி ப்பவர்கேள	எதிர்ப்பார்கள்.	இவர்கள 	எதிர்ப் கைள
அஞ்சா 	எதிர்த் 	ெவற்றி	கண்டால்தான்	சீரான	ெபா ளாதாரம்	வள ம்;	நிைல
நிற் ம்.

நம 	நாட் ன்	வ ைம	விேனாதமான .	நாட் ன்	ேதசீய	வ வாய்
அதிகரித் ள்ள .	ஆனால்	அந்த	அள க் த்	தனி	நபர்	வ வாய்	உயரவில்ைல.
ஏன்?	இ தான்	இன் ள்ள	 ரியாத	 திர்.	நாட் ன்	வ வாய்	வளர்ந்தி ந்தா ம்,
நாட் ன்	ைமய	அர ம்	சரி-	மாநில	அர ம்	சரி--நிதிப்	பற்றாக் ைற ைடய	நிதி
நிைலத்	திட்டத்ைதேய	அளிப்பதற் ரிய	 ழ்நிைலேய	நில கிற .

ஒட்டகத்தின்	 ன்	 ம்ெப த் ப்	ேபாட் ,	 ைமைய	இறக்கிவிட்டதாக	பாவைன
ெசய்வ 	ேபால,	மக்க க் ச்	சில	ச ைககைள	அளிப்பதால்	பயனில்ைல.
அதனால்	பணவீக்கம்	ஏற்ப கிற .	பணவீக்கத்தா ம்	மைற க	வரிகளா ம்
விைலவாசிகள்	ஏறிவி கின்றன.

இதனால்	மக்களின்	அன்றாட	வாழ்க்ைகயில்	நிதி	ெந க்க 	ேதான்றி	வளர்ந்
வி கிற .	ஆண் க் 	ஆண் 	அரசின்	நிதிநிைலத்	திட்டத்தில்	நிதிப்	பற்றாக்
ைற	ேகா க்கணக்கில்	உயர்ந் 	வி கிற .	ெசல்வர்	க க் 	நிைறய	வரிச்

ச ைககைள	அளித்தா ம்	நாட் ல்	 தலீ 	ெப கவில்ைல.

அதனால்	கிைடத்த	பணம்,	ஆடம்பரமான	 கர் ப்	ெபா ட்கைள	வாங்கேவ



ெசலவிடப்ப கிற .	 கர் ச்	சந்ைத-	அ ம்	ஆடம்பர	 கர் ச்	சந்ைத
வளர்வதன்	 லம்	பணச்	 ழற்சி	ஏற்படா .	அதனால்	ெபா ளாதார	வளர்ச்சி ம்
ஏற்படா .	 திய	ெசல்வங்க ம்	உ வாகா.	ேவைல	வாய்ப் க்க ம்	ெப கி
வளரா .

ஆதலால்	வாழ்க்ைகக் 	இன்றியைமயாததல்லாத	ஆடம்பரச்	ெசல களில்	ெசல
ெசய்வைத	த த் 	 தலீடாக	மாற் வதற் 	ஏற்றாற்ேபால	ெசல 	வரி	விதிப்பைதப்
பற்றி,	சிந்திக்க	ேவண் ம்.

தமிழ்நாட் ல்	இர ம்	பக ம்	சினிமா	திேயட்டர்	களின்	இயக்கம்.	சினிமா
திேயட்டர்க க் 	வரிவிலக் ச்	ச ைககள்.	சினிமாக்	ெகாட்டைகக்காரர்கள்
வி ப்பம்	ேபாலக்	கட்டணம்	வ லித் க்	ெகாள்ளலாம்.	இைவ	ெயல்லாம்
மனித லத்ைதப்	ெபா ளாதார	 யற்சிகளிலி ந் 	வி விப்பைவயா ம்.

உைழக் ம்	ேநரத்தில்	திைரப்பட	அரங் களில்	இ ந்தால்,	ெதாைலக்காட்சிப்
ெபட் யின்	 ன்	உட்கார்ந் 	இ ந்தால்	எப்ப ப்	ெபா ளாதாரம்	வள ம்?	நாட் ன்
நிைலயி ம்	சரி-	தனிப்பட்ட	வாழ்க்ைகயி ம்	சரி-ேசமிப் 	ெப கி	வளர்ந் 	அந்தச்
ேசமிப் கள்	 தலீ 	ஆ ம்	வைகயில்	ச க ம்,	அர ம்	இயங்க	ேவண் ம்.

ேசமித் 	 தல்	த பவர்க க் 	அர 	ச ைககள் ட	வழங்கலாம்.	ஆனால்	நம
நாட் ல்	ேசமிப் 	 தலாக	மா வதில்ைல.	ஒன் 	பணமாக	இ க் ம்.	அல்ல
அணிகலன்களாக	இ க் ம்.	திட்ட	 தலீட் ச்	ெசல 	 	வ தல்	ேவண் ம்.
திட்ட	 தலீட் ச்	ெசல 	 னால்தான்	ெபா ளாதாரம்	வள ம்.	 திய	ெபா ளா
தாரக்	ெகாள்ைக	வள ம்.

விைல	ஏற்றம்	கட் ப்ப த்தப்படவில்ைல.	மக்களின்	வாழ்க்ைகத்தரம்	உயரவில்ைல.
ேவைல	வாய்ப் க்க ம்	அதிகரிக்கவில்ைல.	ஆயி ம்,	வர்த்தகத்	 ைறயி ம்,
ெதாழில்	 ைறயி ம்	சில	விைள கள்	ஏற்பட் ள்ள 	உண்ைம.	ஏற் மதியில்
சற்ேறறப்	 ைறய	21	சதவிகிதம்	வளர்ந்தி க்கிற .	அன்னியச்	ெசலவாணி
ைகயி ப் க்	 	இ க்கிற .

இைவெயல்லாம்	ஏற் க்ெகாள்ளத்தக்கெதனி ம்,	பயன்	அைடந்தவர்கள்
ெதாழிலதிபர்கள்	சாதாரணப்	ெபா 	மக்கள்	அல்ல	என்ற	உண்ைமைய	உணர
ேவண் ம்.

ஆனால்	நம 	நாட் ல்	ெபா ளாதார	 யற்சிகேள	நைடெபறவில்ைல	என்
ற யா ,	நம 	நாட் ல்	ெபா ளாதார	வளர்ச்சிக் ரிய	பணிகள்	பரந்த



அளவில்	தைடெப வ 	உண்ைம.	இம்	மாெப ம்	 ரட்சியான 	ஏமாற்றத்ைதத்
தரக் யதாமதங்கள்,	தடங்கல்களால்	பாதிக்கப்பட	அ மதித் விடக்	 டா .	

ெபா ளாதார	வளர்ச்சி	ெதாய்வின்றி	நைடெபற	நிர்வாக	இயந்திரம்
திறைம ைடயதாக	இ க்க	ேவண் ம்.	நிர்வாக	இயந்திரம்	பின்ேனாக்கிச்
ெசல்கிற .	சிகப் 	நாடா	 ைற	நமக் 	வழிவழி	வந்த	பிற்ேபாக் த்	தன்ைம;	நம
பாரம்பரியத்தின்	மிச்ச	ெசாச்சம்.

ெபா ளாதார	வளர்ச்சி	சீராக	அைமயேவண் மா	னால்	நிர்வாக	இயந்திரம்
மக்கேளா 	ெந ங்கிய	ெதாடர் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	நம 	நாட் ன்	வளத்ைதப்
ெப க்கேவண் ம்	என்ற	ெகாள்ைகைய	உயிர் ச்சாகக்	ெகாண் ,	ேசைவ
ெசய் ம்	அ வலர்கள்	ேதைவ.	ஊழியர்கள்	ேதைவ.

ெபா ளாதார	வளர்ச்சியில்	இன்றியைமயாத	ப தி	ேவைலவாய்ப் ,	இன் 	ேவைல
வாய்ப்பில்	உற்பத்தி	சார்ந்த	ேவளாண்ைம,	கால்நைடத்	 ைறத்	ெதாழில்
வளர்ச்சியில்	ஈ பட	இந்த	நாட் 	இைளஞர்க க் 	ஆர்வம்	இல்ைல.	அவர்கள்
எங்காவ 	சிற்ெற த்தர்களாக	- ரியர்	சர்வீ 	ேவைல	ேபான்றைவகளில்	ஈ படத்
தான்	வி ம் கின்றனர்.

காரணம்	அள க் 	விஞ்சிய	பய	உணர்ச்சியில்	ஏற்பட்ட	பா காப் 	உணர் .
அவர்கள்	வீட் 	வாயிைலத்	ெதாழில்கள்	தட் னா ம்,	உற்பத்தி	சார்ந்த	ெதாழில்
களில்,	க ன	உைழப்பில்	ஈ பட	அவர்கள்	வி ம்ப	வில்ைல.

ேசைவத்	 ைறயில்	ேவைல	வாய்ப் ப்	ெப வ 	தவறானதல்ல	என்றா ம்	ச தாய
ேநாக்கில்	பார்த்தால்,	இ 	நம 	வாழ்க்ைகையப்	பாதிக் ம்.	ஆதலால்	ெதாழில்
ைறயில்	ஈ ப தேல	சிறந்த	ேவைல	வாய்ப் :	ஆக்கம்	தரக் ய .

நம 	நாட் ல்,	ெதாழில்	 ைறயில்	ஏற்பட் ள்ள	பின்னைட 	சரி
ெசய்யப்பட்டால்தான்,	ேவைலவாய்ப் க்	க ம்,	வ வா ம்	ெப ம்.	இத் ைறயில்
நம 	அர க் ம்	சரி-	இைளஞர்க க் ம்	சரி-ச கத்திற் ம்	சரி-ேபா மான
ஆர்வம்	இல்லாத 	வ ந்தத்தக்க	ெசய்தி.

பல	 	ஆைலகள்	 ட்டப்பட் ள்ளன.	எண்ணற்ேறார்	ேவைலகைள
இழந் ள்ளனர்.	எதிர்பாராத	நிைலயில்	நலிந் ேபான	ெதாழில்கைளப்	 னரைமக்க
அர க ம்,	வங்கிக ம்,	 லதனத் டன்	 ன்வர	ேவண் ம்.	நிர்வாகக்
ைறயின்	காரணமாகத்	ெதாழிற்	சாைலகள்	நலி றின்	அந்தத்	ெதாழிற்

சாைலகளின்	நிர்வாகிகள்	தண் க்கப்ப தல்	ேவண் ம்.



இன் ள்ள	நைட ைறயில்,	நிர்வாகி	வசதியாக	இ க்கிறார்.	ஒ 	ைபசாக்	 டக்
ைறயாமல்	ஊதியம்	வாங் கிறார்.	ஆனால்	பாவம்,	ெதாழிலாளர்கள்	ேவைலைய

இழந் 	தவிக்கின்றனர்.	ெதாழிற்	சங்கங்	க ம்	 ட	இந்த	மாதிரி	விஷயத்தில்
ேபச	ேபாதிய	 யற்சிகள்	எ க்காத 	ஒ 	 ைற.	இந்த	வைகயில்	நமக்ேக	ெசாந்த
அ பவம்	உண் .

இன் 	 ட் ற த்	 ைற	“அஞ் ரான்,	 ஞ்ைச	ேபால’	என்பார்கேள	அ ேபால,
நலிந் 	வ கிற .	இந்தியாவின்	சாதாரண	மக்களின்	ெபா ளாதார
ேமம்பாட் க் ,	 ட் றேவ	சரியான	வழி.	ஆனால்	 ட் ற 	இன் 	ெசப்பமாக
இல்ைல.

எந்த	ஒ 	தனி	மனித ம்	சரி-அல்ல 	ச க ம்	சரி-அறிந் 	பாவம்	ெசய்ய
உடன்பட	மாட்டார்கள்.	அ ேபாலேவ	மக்கள்	ேவைலயில்லாத	திண்டாட்டத்ைத	ஆ ம்
வி ம்பவில்ைல.	 திய	ெதாழில்	ஆைல,	ேவளாண்	பண்ைணகைளத்	ெதாடங்கி,
ேவைல	வாய்ப் க்கைள	வழங்கினால்	உற்பத்தி	ெப ம்.

நியாயமான	வழியில்	 ரண	ேவைல	வாய்ப்ைப	உண்டாக் வ 	ெபா ளாதார
வளர்ச்சிக் 	ஒேர	வழி!	 ரண	ேவைலத்	திட்டம்	சமத் வ	ச தாய	அைமப்பிற்.
ரிய	 தல்	 யற்சி.	 ரண	ேவைலத்	திட்டம்	என்ப 	சக்திக்ேகற்ற	ேவைல--

ேவைலக்ேகற்ற	ஊதியம்	என்பதா ம்.

இன் 	ேவைல	வாய்ப் 	அ வலகங்களில்	பதிந் ,	ேவைலக்காகக்	காத்தி ப்ேபார்
எண்ணிக்ைக	கடந்த	காலங்கைளவிட	20	மடங்காகப்	ெப கி ள்ள .	ேவைல
வாய்ப் 	அ வலகங்களில்	பதிந்தி ப்ேபாரில்	10	சதம்	தான்	ேவைல	ெப கிறார்கள்.
இ ேபாக	ேவைல	வாய்ப் 	அ வலகத்தில்	பதியாமல்	உள்ளவர்கள்	ேவ
கணிசமாக	உள்ளனர்.

இனி,	வ ங்காலத்தில்	நம் ைடய	அர ப்	பணி	களி ம்	சரி-வியாபாரத்
ைறயி ம்	சரி-	ேசைவத்	 ைறயி ம்	சரி-ேவைல	வாய்ப் க்கள்	உ வா மா?	இ

ஐயப்பாேட!	 திய	ெதாழில்	ஆைலகைளத்	ெதாடங் வதன்	 லேம	ேவைல
வாய்ப் க்கைள	உ வாக்க	ேவண் ம்.

தமிழகத்தில்	வாய்ப் க ம்	ஒவ்ெவா 	நா ம்	 ைறந் 	வ கிற 	என்ற
வ ந்தத்தக்க	ெசய்திைய	அர ம்	ச க	நி வனங்க ம்	உணரேவண் ம்.	ேம ம்
ஒ 	வ ந்தத்தக்க	ெசய்தி.	ப ப் க்ேகற்ற	ேவைலையக்	 ட	ெபற	 யவில்ைல.



நம 	நாட் ல்	 ைறவான	ேவைல	பார்த் 	பற்றாக் ைற	ஊதியம்	வாங் பவர்க ம்
இ க்கிறார்கள்	ேம ம்,	மனித	ஆற்ற க் ம்	இழப் 	ஏற்ப கிற .	வ ைம
அணியில்	நிற்ேபார்	வரிைச ம்	நீ கிற .	உற்பத்தி ம்	பாதிக்கப்ப கிற .

ேவ 	சிலர்	தாம்	ெசய் ம்	ேவைலக் ப்	பன்மடங் 	அதிகமாக	ஊதியம்
ெப கின்றனர்.	இவர்க ைடய	மனித	ஆற்றல்	 ைறகிற .	உற்பத்தி ம்
பாதிக்கப்ப கிற .	ஆனால்	 க ம்	சந்ைத	வளர்கிற .	இதனா ம்	வ ைம
வளர்கிற .	ஒ வ க் 	ேவைல	கிைடத்தால்,	அவர்	 ைறயாக	ேவைல	பார்த்தால்
ைறந்த 	ேம ம்	ஐவ க் 	ேவைல	வாய்ப் 	உண்டாக்க	 ம்.

ெதாழிற்கல்வி	பயின்றவர்களிைடயி ம்	ேவைல	வாய்ப் 	பற்றிய	நிைலைமகள்
எ ம்	மாறவில்ைல.	ெதாழிற்	கல்விகைளப்	ெபா த்த	வைரயில்,	டாக்டர்கள்,
ெபாறியாளர்கள்	இவர்கள்	தாேம	 டத்	ெதாழில்	ெசய்யலாம்.	ஆனால்,	இந்த
வாய்ப்ைப ம்	அர ப்	பணிகளில்	ேவைல	பார்ப்ேபார்	தட் ப்	பறித் 	வி கின்றனர்.

இதனால்	நம் ைடய	ெபா ளாதார	வளர்ச்சி	 யற்சி	க ம்	அதைனச்	சார்ந்த
ேவைல	வாய்ப் க்க ம்	பின்னைடவிேலேய	உள்ளன.	இந்நிைலயில்	மாற்றம்	ஏற்படா
விட்டால்,	அ த்த	 ற்றாண் ம்	இந்தியா	இப்ேபா 	இ ப்ப 	ேபாலேவ
இ க் ம்.	இைத	நீங்கள்	வி ம் கின்றீர்களா?

தி வள் வர்,	”ெபா ளில்லார்க் 	இவ் லக	மில்ைல”	என் 	 கின்றார்.
இங் ப்	ெபா ள்	என்ப 	தங்க ம்,	பண ம்	அல்ல.	 க ம்	ெபா ட்கள்,	உண
தலியனவாம்.	தங்கத்திற் ம்,	பணத்திற் ம்	கிைடத்	 ள்ள	பா காப் 	வசதிகள்

உண ப்	ெபா ள்க க் க்	கிைடக்கவில்ைல.

ஆண் ேதா ம்	லட்சக்கணக்கான	டன்	தானியங்கள்	ேபாதிய	பா காப்பின்றி
அழிந் 	ேபாகின்றன	என் 	அரசின்	தகவேல	 கிற .	ெபா ள்	என்றால்
மனிதன்	உயிர்	வாழ்வதற்கான	 க ம்	ெபா ள்கேள	என்ப தான்	தமிழ்வழிக்
க த் .

”யாஅம்	இரப்பைவ	ெபான் ம்	ெபா ம்	ேபாக ம்	அல்ல"	என்ற	பரிபாடல்	வரி ம்
இதைனேய	வற் த் 	கின்ற .	மனிதர்	உண் ,	உ த்தி	வாழ்த க் ரிய
ெபா ள்கைள	உற்பத்தி	ெசய் ம்	ெதாழிேல,	ெதாழில்	களில்	எல்லாம்	சிறந்த .

அதனாேலேய,	வள் வம்,	”உ ண் 	வாழ்வாேர	வாழ்வார்"	என்ற .	ஆனால்
இ வைரயில்	பல	 ைறகளில்	சக்கரவர்த்திகள்	உ வாகியி ப்பைதப்	ேபால,
உ ேவாரில்	சக்கரவர்த்திகள்	உ வாகவில்ைல.



”உழ க் ம்	ெதாழி க் ம்	வந்தைன	ெசய்ேவாம்"	என்ற	பாரதியின்	பாடல்
இன்ன ம்	பாடலாகேவ	இ க்கிற .	உழவர்க ம்,	ெதாழிலாளர்க ம்	இன் ம்
ச கத்தி ம்	சரி-	ஆட்சியி ம்	சரி-ேபாதிய	அந்தஸ்ைதப்	ெபறவில்ைல.	உழ ம்,
ெதாழி ம்	சிறந் 	விளங்கி,	உழவர்,	ெதாழிலாளர்	வாழ்க்ைக,	என் 	சீர்ைம டன்
அைமகின்றேதா,	அன் தான்	இந்தியப்	ெபா ளாதாரம்	சீரானதாக	அைம ம்.

உலகம்	எப்ெபா ம்	தன்னல	உணர்ச்சியிேலேய	ெசயல்ப ம்.	இஃ 	இயற்ைக.
இந்தத்	தன்னல	உணர்ச்சிையத்	தைட	ெசய்யக் டா .	நல்லவர்க ைடய	பிறர்
நலம்	நா ம்	ேநான் டன்	இைணத் ,	கயவர்	களிடத்தில்	காணப்ப ம்
தன்னலத்தின்	ேவகத்ைத	மட் ப்ப த்த	ேவண் ம்.	இ 	ஒ 	சிறந்த	பணி.

நம 	ெபா ளாதார	ஆக்கத்திற் ரிய	 யற்சிகள்,	 ன் 	காரணங்களிலி ந்
ேதான்றி	வளர்கின்றன.	அைவ	ேதைவகள்,	ேதைவகைள	அைட ம்	 யற்சிகள்,
தி ப்தி	(Wants,	Efforts,	Satisfaction)	என்ற	 ன்றா ம்.

எ 	காரணமாக	இ ப்பி ம்,	ெபா ளாதார	வளர்ச்சி,	மனித	மனங்களிேலேய
ெதாடங்கப்	ெப தல்	ேவண் ம்.	நம 	நாட் ல்	 கேபாக	வாழ்க்ைகைய	எதிர்த் ப்
ேபாரா ய	சந்நியாசிகள்	அறி த்திய	”ஆைச	அ மின்”*	என்ற
ேகாஷத்திலி ந் ,	வ ைமயில்	கிடந் ழ ம்ேபா ம்	நம்மால்	எ ந்தி க்க	 ய
வில்ைல.

வாய்ப்பாட் ,	 திக் 	இைசந்தவா 	இ க்க	ேவண் ம்.	அ ேபால,
ஆைசக ம்,	ச தாய	நலன்,	ெபா நலன்	ஆகியவற் க் 	அடங்கியதாக	இ க்க
ேவண் ம்.

நம 	ெபா ளாதார	ஆக்கத்திற் ரிய	வழி,	ஒவ்ெவா 	ெபா ைள ம்	எவ்விதத்தில்
மிகச்	சிறந்த	 ைறயில்	பயன்ப த்தி	எவ்வள 	 தல்	உற்பத்தி	ெசய்யலாம்	என்ற
அ ைறயிேலேய	இ க்கிற .	ெபா ளாதார	வளர்ச்சிக் 	மாேமைத	ெலனின்
10	கடைமகைள	வைரய த் 	வலி த் கின்றார்.	அவற் ள்	சில:	
1)	உங்க ைடய	ேசாம்ேபறித்தனம்,	கவனமின்ைம,	பின்தங்கிய	தன்ைமைய
உள்ளவா 	உண ங்கள்.	இவற்ைற	 	மைறத் ப்	பயன்	இல்ைல.
2)	கல்வி	இன்ைமைய	மாற் ங்கள்.	
3)	ேசார்ந் 	இ ப்பைத	எதிர்த் ப்	ேபாரா ங்கள்.	
4)	உங்கள்	ேவைலகள்	எல்லாவற்ைற ம்	சரி	பா ங்கள்.	ெசாற்கள்	ெசாற்களாகேவ
இ ந் விடக்	 டா .	ெபா ளாதார	அைமப்பில்,	நைட ைறயில்	ெவற்றி	அைடந்
இ க்கேவண் ம்.	என்பனவா ம்.	ஆம்	நம 	நாட் ல்	ேசாஷலிச	பாணி,	ஜனநாயக



ேசாஷலிசம்	என் 	ெசான்னைவகள்	எல்லாம்	ெவற்றி	ெபறவில்ைல.
தீர்மானங்களாகேவ	இ ந் 	விட்டன.	நைட ைறக் 	வரவில்ைல.

நம 	நா 	வளமான	நா .	ஆனால்	மக்களில்	ெப ம்பாேலார்	ஏைழகள்;	திட்டமிட்ட
ெபா ளாதார	வளர்ச்சி ம்,	சமநிைல	விநிேயாக ம்,	நம 	நாட் க் 	இன்
உடன யாகத்	ேதைவ.

நம 	ச தாயம்	ேதனிக்கைளப்	ேபால,	 ட் ற 	 ைறயில்	பணிப்	பகிர் 	ெசய்
ெகாண் ,	அயர்விலா ,	 ப் டன்,	ஒேர	 றிக்ேகா டன்	உைழத்தால்தான்
நம 	நா 	வளமான	நாடாக	 ம்.	எல்ேலா ம்	எல்லா ம்	ெபற் 	வாழ	இய ம்.

ேதனீக்க க் 	வாய்த்த 	இயல் க்கம்.	அ ேபால	நமக் ம்	ெபா ளாதார
யற்சிகளில்,	உற்பத்தி	சார்ந்த	ெபா ளாதார	 யற்சிகளில்	ஈ பட் 	உைழப்ப

இயல்பானதாக,	ஜீவ	 பாவமாக	என் 	மா கிறேதா	அன் தான்	நாம்	ெபான்வளம்
நிைறந்த	 விையக்	காணலாம்.	ெபா டைமையக்	காணலாம்.	

இந்தத்	திைசயில்	இன் 	நாம்	ெசல்லவில்ைல.	நாம்	ெசல்லேவண் ய	திைச,
விையப்	ெபா வில்	நடத் ம்	திைசயாக,	உற்பத்தி	சார்ந்த	ெபா ளாதார	ஆக்க
வழியிலான	திைசயாக,	பிறர்	பங்ைகத்	தி டாத	திைசயாகப்	பார்த்
நைடேபா ேவாமாக!
வளர்க	உற்பத்தி	!
மலர்க	ெபா ைம	!!

								--10.9.1994	அன் 	ம ைர	வாெனாலியில்	ஆற்றிய	உைர.
------------
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இன்ைறய	ெபா ளாதாரம்	எப்ப 	இ க்கிற ?	ேவளாண்ைமப்	ெபா ளாதார
வைகயில்	நாம்	எங்ேக	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிேறாம்?	நாம்	எங்ேக	ேபாக	ேவண் ம்?
நம 	நா 	ேவளாண்ைம	நா .	ேவளாண்ைமக்	 ரிய	நிலப்பரப் ,	நிலவளம்,	மனித
சக்தி	மி ந்த	நா .	நம 	இலக்கியங்களில்,	காப்பியங்களில்	தவறாமல்
ேவளாண்ைமையப்	 கழ்ந் 	ேபசாத	கவிஞர்கள்	இல்ைல.

ஆனால்,	இன்ைறய	தைல ைறயில்	ேவளாண்ைமத்	 ைறயில்	ேபாதிய	ஆர்வம்
இல்ைல!	அர ப்	பணிகைள	விட,	வியாபாரத்ைதவிட	விவசாயம்	இரண்டாந்தரத்
ெதாழில்	என் 	க தப்ப கிற .	இ 	 ற்றி ம்	தவ .

” ழன் ம்	ஏர்ப்பின்ன 	உலகம்	அதனால்
உழந் ம்	உழேவ	தைல"	என் ம்
”உ ண் 	வாழ்வாேர	வாழ்வார்”	
என் ம்	தி க் றள்	 கிற .

உடேலா 	 ய	உயிர்	வாழ்க்ைகக் 	உண ப்	ெபா ள்கள்	இன்றியைமயாதன.
உண ப்	ெபா ள்	கைள	வழங் வ 	விவசாயத்	ெதாழிேல!	அதனாேலேய	”உண்
ெகா த்ேதார்	உயிர்	ெகா த்ேதாேர!	“	என் 	இலக்கியங்கள்	பாராட் கின்றன.

நைட ைறயில்	பால்	த ம்	ப ,	 ண்ணியமான 	என்ற	நம்பிக்ைக	இ ந்
வ கிற .	ஆனால்,	தமிழர்	வாழ்வியலில்	எ ேத	 தன்ைம	ெபற் ள்ள .	நாம்
வணங் ம்	கட ள்-சிவெப மான்,	தன 	ஊர்தியாக ம்,	உயர்த்திப்	பி க் ம்
ெகா யாக ம்	பயன்	ப த் வ 	எ தான்	என்பைத	உணர்க.	தி க்ேகாயில்
கப்பில்	வரேவற்ப 	உம்	எ ேத!

”உ த	ேநான்	பக 	அழிதின்றாங் ”
என்ற	 றநா ற் 	வரி,	என் ம்	ேபாற்றத்தக்க	வரி.	உ ததின்	பயனாகிய
ெசந்ெநல்லரிசிைய,	ெசங்க ம்பின்	சாற்ைற	மனித	உலகத் க் 	உண்ணக்
ெகா த் வி ம்	பண் ைடயைவ	எ கள்.	ஆதலால்தான்,	தமிழர்	வாழ்வில்
ெபாங்கல்	விழா	உழவர்	தி நாளாக	உ க்	ெகாண்ட .



மனிதன்	உண் 	உயிர்	வாழ்த க் 	ஒ 	நாைளக் ச்	சராசரி	எவ்வள 	உண -
ட் ண 	ேதைவேயா	அ 	அவ க் க்	கிைடக்கவில்ைல.	அதனால்

வலிைமயிழந் 	நிற்கின்றான்.	நம 	நாட் ல்	உண ப்	ெபா ள்	உற்பத்திையப்
பன்மடங் 	ெப க் ம்	திைசயில்	ெசன் 	ெகாண் க்கிேறாம்.	அன்றாடத்
ேதைவக் ரிய	உண ப்	ெபா ள்கைள	உற்பத்தி	ெசய்வைதக்	 தலாக்க
ேவண் ம்.

இலாப	ேநாக்கில்	பணப்	பண்டங்கைள	உற்பத்தி	ெசய்வைத ம்	ரியல்	எஸ்ேடட்	என்ற
ெபயரில்	விைள	நிலங்கைள ம்	கண்மாய்கைள ம்	பற்றிக்	ெகாண் 	வ வைத ம்
தவிர்க்க	ேவண் ம்.	ஊட் 	வளர்க் ம்	தாய்	ேபான்ற 	நிலம்,	உணவளிப்பவர்கள்
விவசாயிகள்!	உழ க் ம்	ெதாழி க் ம்	வந்தைன	ெசய்ேவாம்!

நம 	இந்திய	நாட் ப்	ெபா ளாதாரத்தில்	விவசாயம்	கணிசமான	பங்ைகப்	ெபற்
வந் ள்ள ,	ெபற் 	வ கிற .	நம 	நாட் ப்	ெபா ளாதாரத்தில்	விவசாயம்
வகிக் ம்	பங் 	39	வி க்கா .	அ 	மட் மல்ல.	விவசாயத்	ெதாழில்	 லம்
கிைடக் ம்	ேவைல	வாய்ப் 	19-வி க்கா 	என்பைத ம்	கவனத்தில்	ெகாள்ள
ேவண் ம்.

தமிழ்	நாட் ன்	ெபா ளாதாரத்தில்	ேவளாண்ைம	ெபற் ள்ள	ெபா ளாதார	விகிதம்
28	வி க்கா .	ேவைல	வாய்ப் 	62	வி க்கா .	இந்திய	நாட் ப்
ெபா ளாதாரத்ைத	விவசாயத்தின்	 லம்	ேம ம்	 ட்ட	வாய்ப் ண் .

அ ேபாலேவ	தமிழ்நாட் ம்	 ட்ட	அதிக	வாய்ப் க்கள்	உள்ளன.	அந்த
வாய்ப் க்கைள	நாம்	 ைமயாகப்	பயன்ப த்தினால்	ெபா ளாதாரத்	 ைறயில்
தற்சார் 	நிைலைய	அைடய	 ம்.	எல்ேலா ம்	பசிதீர	உண்ப 	மட் மன்றி,	பசி,
பட் னிைய	அறேவ	ஒழித் 	ெவளிேயற்ற	இய ம்,	"வ ைமேய	ெவளிேய ”	என்ற
ேகாஷத்திற் 	ெவற்றி	ேசர்க்க	 ம்.

இன் 	நம 	ெபா 	உண ப்	ெபா ள்,	உற்பத்தியில்	20	வி க்கா 	அயல்
நா க க் 	ஏற் மதியாகிற .	நம 	உண த்	ேதைவயில்	33	வி க்கா
பற்றாக் ைற	தான்.	ஆயி ம்	மகிழ்ச்சியான	ஒ 	ெசய்தி,	மக்கள்	ெதாைகைய
ஈ ெகா த் 	உண ப்	ெபா ள்	உற்பத்தியாகி	உள்ள .

இந்திய	மக்கள்	ெதாைக,	இந்திய	நாட்டளவில்	2.3	தான்	 யி க்கிற .	ஆனால்,
விவசாயத்தில்	வளர்ச்சி	4.2;	தமிழ்	நாட் ல்	வளர்ச்சி	3.1.	ேதைவையவிட	உற்பத்தி

தலாகி ள்ள .



இப்ப 	உற்பத்தி	இ ந் ம்	ப ப் 	வைககள்,	எண்ெணய்	வித் க்கள்,	காய்கறிகள்
தலியன	பற்றாக்	 ைறேயயாம்.	இவற்ைற	உற்பத்தி	ெசய்யக் ய	நிலங்கள்

நம்மிடத்தில்	இல்ைலெயன் 	 ற யா .	நாட்டளவில்	நிலங்கள்	உள்ளன.	நம
ப திகளில்	ெசம்மண்	சரைள	மணல்	நிலம்	நிைறய	உள்ள .

விவசாயத்ைத	ஒ 	ெதாழிலாகக்	க திச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	ஏேனா	தாேனா	என்
ெசய்தால்	விவசாயம்	ேபாதிய	பயைனத்	தரா .	இன் 	விவசாயத்	ெதாழிலில்
அதிகமான	ேபர்	ஈ பட் க்கிறார்கள்.	இவர்களில்	 ைறந்தபட்சம்	நான்கில்	ஒ
பங்கினைரயாவ 	ேவ 	ெதாழில்க க் 	மாற்றம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	

இந்திய	மக்கள்	ெதாைகயில்	4.2	ேபர்கள்	விவசாயத்	ெதாழிலில்	ஈ பட் ள்ளனர்.
தமிழ்நாட் 	மக்களில்	3.3	மக்கள்	விவசாயத்	ெதாழிலில்	ஈ பட் ள்ளனர்.
இந்தியாவில்	விவசாயிகளிடம்	நிலம்	நப க் 	4.8	ெஹக்ேடராக	இ ந்த .
இப்ேபா 	நப க் 	1.5	ெஹக்ேடராகக்	 ைறந் விட்ட .

ெபா வாக	ஐந் 	ேபர்	ெகாண்ட	 ம்பம்	ஒன்றின்	பராமரிப் க் க்	 ைறந்த
ஐந் 	ஏக்கர்	ேதைவ.	விைள	நிலத்தின்	அ ப்பைடயில்	மக்கள்	ெசறி 	2.5க் ள்
இ த்தல்	நல்ல .	இப்ேபா 	விவசாயம்	ெசய்யப்	ெப ம்	நிலங்கைளவிட	வரப் கேள
அதிகம்.

இேதேபால	ெநல்	சா ப 	ெசய் ம்	நிலம்	 ைறந் 	வ கிற .	 ன் 	சா ப
ெசய் ம்	நிலம்	27	இலட்சம்	ெஹக்ேடராக	இ ந்த .	இபேபா 	21	இலட்சம்
ெஹக்ேடராகக்	 ைறந் 	விட்ட .	நிலத்தில்	ெநல்	உற்பத்தி	ெசய்வதற் ப்	பதிலாக
பணப்	பயிர்கள்,	க ம் 	 தலியன	உற்பத்தி	ெசய்வ ,	வீட் 	மைனகளாக	மாற்றி
விற்ப 	ேபான்ற	மனப்ேபாக் 	வளர்ந் 	வ வதால்	விவசாய	நிலம்	 ைறந்
வ கிற .

இந்தப்	ேபாக் 	நீ த்தால்	உண ப்	பற்றாக் ைற	ஏற்பட	வழி	வ த்ததாகி	வி ம்.
ன்ேப	நமக் ,	பய 	வைககள்,	எண்ெணய்	வித் க்கள்,	காய்கறிகள்	பற்றாக்
ைற	என் 	 றியைத	நிைனவில்	ெகாள்க.

மண்	என்ப 	ஓர்	உயிரியல்	ெபா ள்	என்பைத	நம்மில்	பல ம்	உணரேவண் ம்.
ெபா வாக	மண்ணில்	அங்ககச்	சத் 	(இயற்ைக	உரம்	5	சதம்,	மணிச்சத் 	45
சதம்,	காற் 	25	சதம்,	நீர்	25	சதம்,	ெதா 	உரச்சத் 	60	சதம்இ த்தல்	நல்ல
விைள	நிலத்திற் 	அைடயாளம்.



நிலத்தின்	ேமற்பரப்பில்	உள்ள	மனேல,	அதாவ 	நான் 	அங் லம்	ேமற்பரப்ேப
ேவளாண்ைமக் 	ஏற்ற .	இப் விக்	ேகாளத்தில்	கல்	ேதான்றிய	பிறேக	மண்
ேதான்றிய .	இந்த	மண்	ேதான்ற,	 ைறந்த 	10	இலட்சம்	ஆண் கள்	பி த்தன
என் 	உணர்ந்தால்,	நிலத்தின்	ேமற்பரப்பில்	உள்ள	மண்	கண்டத்தின்	அ ைம
நமக் ப்	 ரி ம்.

தமிழகத்தின்	நிலப்பரப்பில்-	விைள	நிலப்	பரப்பில்	 ன்றில்	இரண் 	பங் 	நிலம்
ெசம்மண்	நிலேமயா ம்.	இந்தச்	ெசம்மண்	கண்ட ம்	ஆழமற்ற ;	இளகிய
இயல் ைடய .	கார	நிைல மின்றி	அமில	நிைல	மின்றி,	சம	நிைலயில்	இ க்கிற .

மண்	உயிரற்ற	ெபா ள்	அன் .	பல்வைக	உயிரினங்	களின்	வாழிடம்	அ .
ண்ணா க் ம்	 லப்படாத	ைவரஸ்	 தல்	பாக் ரியா,	ஆக் ேனாைம	சீட்ஸ்,	பாசி,

ஆம்பி,	ப்ேராட்ேசாவர்,	மண் ,	எ ம் ,	இன் ம்	பிற	 ச்சிகள்,	பிராணி	இனங்கள்
அதில்	வாழ்ந் 	வ கின்றன.

ஒ 	ைகப்பி 	மண்ணில்	ேகாடா 	ேகா 	உயிர்கள்	இ க்கின்றன.	அவற்றில்	சில,
ழ்நிைல	ெசம்ைமயாக	வாய்ந்தி ப்பின்	மிக	மிக	விைரவாகப்

ெப க்கமைடகின்றன.	 ளிர்	மண்ணில்	உயிர்க ைடய	ெசயல்	 ைற ப கிற .
மண்ணில்	ஈரம்,	ெவப்பம்,	காற் 	ஆகிய	 ன் ம்	ெசவ்ைவயாக	அைமந்தால்
அவ் யிர்	க க் த்	த ந்த	 ழ்நிைல	ஏற்ப கிற .

ப்பாக	மண்	 க்கள்	நிைறந்தி க் ம்	மண்,	வளம்	நிைறந்தி ப்பைத
உணர்த் ம்.	அேதேபால்	பல்வைக	உயிரினங்கள்	கண் க் ப்	 லனாகாவி ம்
ஒ 	வாரத்தில்	எண்ணற்றனவாக	கணக்கிலடங்காதன	வாகப்	பல்கிப்	ெப கி
வளர்கின்றன.

மண்	வளம்	என்ப 	அளவற்ற	ெசாத் 	மதிப் ைட	ய .	ேவளாண்ைம
ெபா ளாதாரத்தின்	உயிர்நா ,	மண்வளத்ைதப்	பா காத்தேலயாம்.	மண்வளத்ைத
இரசாயன	உரங்கள்	 லம்	பா காக்க	 யா .	இரசாயன	உரங்கள்	உரம்	என்ப
றப்ப வேத,	ஒ 	உபசார	 ைறதான்.

நிலத்தின்	வளத்ைதக்	காப்ப ,	இயற்ைகத்	ெதா 	உர ம்,	தைழச்சத் 	உர ேம
என்பைத	நம்	விவசாயிகள்	நிைனவில்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	இரசாயன	உரங்கள்
நிலத்தில்	உள்ள	உரத்ைத	விைரந் 	பயிர்க க் 	எ த் த்	த ம்	கிரியா
ஊக்கிகேள	என்பைத	நாம்	உணர	ேவண் ம்.

மண்	வளத்திற் ப்	பைக,	மண்	அரிப் .	இந்த	மண்	அரிப் ,	விவசாயத்	ெதாழிைலச்



சீர் ைலயச்	ெசய் ,	மனித லத் க்ேக	அழிைவத்	த ம்.	ராஸ்டன்	ெசப்	என்ற
விஞ்ஞானி	மண்	வளம்	பற்றி	ஆராய்ந் 	 கழ்ெபற்ற	விஞ்ஞானி	ேராம்
சாம்ராஜ்யத்தின்	அழி க் ப்	பயிர்த்	ெதாழில்	சீர் ைலந்த ம்	ஒ 	காரணம்	என்
றி	உள்ளார்	அவர்.

மண்வளம்	 ைறதல்	ஒ 	நாட் 	மக்களின்,	வாழ்க்ைக	வீழ்ச்சிக் 	 க்கியமான
காரணமா ம்.	மனிதரின்	உடல்	நலி க் 	ஊட்டச்சத் 	இன்ைம	காரணம்.
ஊட்டச்சத் 	த ம்	உணவின்ைமக் க்	காரணம்	விவசாயச்	சீர் ைல .

விைள ம்	நன்ெசய்-	 ன்ெசய்	 லங்கைளேயா,	பழத்	ேதாட்டங்கைளேயா
கால்நைடகள்	ேம ம்	ேமய்ச்சல்	தைரயாக	மாற் வ ம்	அல்ல 	தாேம	ஆ ம்ப
விட் 	வி வ ம்	 டா .	கால்நைடகைளக்	கண்டப 	கட் ப்	பா ல்லாத
வைகயில்- றிப்பாக	ஆ கைள	ேமய்க் ம்	 ைறேக களால்	மண்	அரிப் 	ஏற்பட்
மண்வளம்	ெக ம்.

இன் 	தமிழ்நாட் ல்	ேமய்ச்சல்	தைர	என்பேத	இல்ைல.	சில	இடங்களில்	 ல்ேல
இல்லாத	மந்ைத	ெவளிகைள	ேமய்ச்சல்	தைரயாகப்	பயன்ப த் கின்றனர்.
ஊர்கள்ேதா ம்	கால்நைடகளின்	எண்ணிக்ைகக் 	ஏற்ற	வா 	ேமய்ச்சல்
தைரைய ம்,	கால்நைடத்	திவனத்	தைழகைளத்	த ம்	மரங்கைள ம்
வளர்த்தால்தான்	நம் ைடய	நிலத்தின்	மண்வளத்ைதக்	காப்பாற்ற	 ம்.
ேவளாண்ைமயிலான	ெபா ளாதார ம்	ெசழிப்பாக	இ க்க	 ம்.

காற்றினா ம்	மண்	அரிப் 	ஏற்ப வ 	உண் .	அதாவ 	காற்றினால்	மண்	பறந்
ேபாய்வி தலா ம்.	இதைனத்	த க்கப்	 லங்களின்	எல்ைலயில்-	ேவலிகளில்
காற் ப்	த ப் 	மரங்கைள-உயர்ந்த	மரங்கைள	–	உதி,	 வர ,	பலா
தலியைவகைள	ந வ 	நன்ைம	பயக் ம்.	இதனால்,	காற்றால்	மண்	அரிப்

ஏற்ப வைதத்	த க்கலாம்.

நமக் த்	தீங் 	ெசய் ம்	மண்	அரிப் ,	மனிதனால்அவ ைடய
அக்கைறயின்ைமயால்,	அலட்சியத்தினால்	ஏற்ப வேதயா ம்,	மண்	அரிப் ,
மனித ைடய	கட் ப்	பாட் க் ள்	அடங்கியேத	தைடபடா	மண்	அரிப் ,
வ ைமக் ரிய	வாயில்,	ச தாயத்தின்	வலிைமக் ம்	ெபா ளாதாரச்
ெசழிப் க் ம்	உைலைவக் ம்.

இன் 	நம் ன்	உள்ள	தைலயாய	பிரச்சைனக ள்	ஒன் ,	உடன யாகக்	கவனிக்க
ேவண் ய	பிரச்சைன	க ள்	தைலயாய 	மண்	அரிப்ேபயா ம்.	மண்	அரிப் ,
இந்தியப்	ெபா ளாதாரத்ைத	மிக ம்	பாதிக் ம்.	ஆதலால்,	۔



நிலத்திைன	உழாமல்	தரிசாகப்	ேபாடாதீர்!	
நிலத்திைன	ேம 	பள்ளமாக	அைமய	விடாதீர்!	
சமநிைலச்	ச தாயம்	காண	 தல்	 யற்சி,	
சமநிைல	நில	அைமப்
ெபய் ம்	மைழ	நீர்,	
நின் ம்	நிற்காம ம்	
ெமல்ல	நிலமகைளத்	த வி	ஓடச்	ெசய்வீர்!
மனித க் 	ஆைடேபால	
நிலத்திற் 	ஒ 	ப ைம,	ேபார்ைவ	!
கண்டப 	ஆ 	மா கைளக்	
கட் ப்பா ல்லாமல்	ேமயவிடாதீர்!	
விைரவில்	ெகாள்ைள	லாபம்	த ம்	எ ம்	
அழிைவேய	த ம்.	
கா கைள	அழிக் ம்	ெவள்ளா கைளத்	தவிர்ப்பீர்!
நிலத்ைத	ஊட் 	வளர்க் ம்	
ெசம்மறியா கைளச்	ேசர்த்தி வீர்!
காற் த்	த ப் 	மரங்கைள	
ேவலிகள்	ேதா ம்	ந வீர்!	
காலத்தால்	அைமந்த	மண்வளத்ைத	இழக்காதீர்!
மண்வள	இழப் ,	
மனித லத்திற் 	அழி 	என் 	உணர்வீர்!

நம் ைடய	விவசாயப்	பாதிப் க் ம்	ேவளாண்ைம	அ ப்பைடயிலான	ெபா ளாதாரப்
பாதிப் க் ம்	மிக	 க்கியமான	காரணங்களில்	ஒன் ,	வறட்சி.

நம 	நாட் ல்	ெபய் ம்	மைழ	76	ெசன் 	மீட்ட க் ம்	 ைற .	இந்தியாவில்
ெபய் ம்	மைழையத்	ெதன்ேமற்கிலி ந் 	வீ ம்	காற் 	இந் மாக்	கடலில்	ப ந் 	நீர்
மந் ெகாண் 	வந் 	த கிற .	இ ேவ,	ெதன்ேமற் ப்	ப வக்	காற் 	மைழ.

ெதன்ேமற் ப்	ப வ	மைழேய	ெபய் ம்	மைழயில்	ெப ம்	ப தி,	ேதாராயமாக	75
வி க்கா .

அ த் ப்	ெபய்வ 	வடகிழக் ப்	ப வ	மைழ.	ஒ 	ஆண் ல்	76	ெசன்
மீட்ட க் ம்	 ைறவாக	மைழ	ெபய்தால்	அந்தப்	ப தி	வறட்சியால்	பாதிக் ம்.



நம்	தமிழ்நா 	இவ்வைகயில்	பாதிப் க் ள்ளாவ .	இங்ஙனம்	வறட்சியால்
பாதிப்பைதத்	தவிர்க்க ம்.	மைழைய	 தலாகப்	ெபற ம்	கா களின்	அளைவக்

தலாக்க	ேவண் ம்.	ேவளாண்ைம	 ைறப்ப 	ெமாத்த	நிலப்பரப்பில்	 ன்றில்
ஒ 	பங் 	கா 	இ க்க	ேவண் ம்.	இப்ேபா 	அவ்வள 	இல்ைல.

ெபய் ம்,	 ைறந்த	மைழத்	தண்ணீைர,	 ைறயாகப்	பயன்ப த்த	நாம்
கற் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	ேகாைட	மைழ-	ெதன்ேமற் ப்	ப வ	மைழக்	காலத்தில்
நிலத்ைத	உ விட	ேவண் ம்.	இதனால்	நிலம்,	ெபய்த	மைழத்	தண்ணிைரத்
தன்பால்	ஈர்த் 	ைவத்தி க் ம்.

அ த் 	வ ம்	வடேமற் ப்	ப வ	மைழக்	காலத்தில்	நட 	ெசய்யத்தக்க	வைகயில்
கிணற் த்	தண்ணிைரக்	ெகாண் 	நாற் ப்	பாவி	ைவத் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.

வடேமற் ப்	ப வ	மைழ	ெபய்த டன்	உ த	நிலத்ைத	ஒன் 	அல்ல 	இரண்
உழவில்	ேச 	கலக்கி	நட் விட்டால்	தண்ணீர்ப்	பாசனம்	இல்லாமேல	மைழ	நீரிேலேய
பயிைர	வளர்த் 	மக ல்	கண் விடலாம்.

நா க் 	நாள்	ப வ	காலம்	மாறி	வ கிற .	மைழயின்	அள ம்	 ைறந்
வ கிற .	இந்தச்	 ழ்நிைலகைளெயல்லாம்	கவனத்தில்	ெகாண் 	விவசாயி	கள்
நடந் ெகாண்டால்தான்	ேவளாண்ைம	அ ப்பைட	யிலான	ெபா ளாதாரத்ைதப்
பா காக்க	 ம்.

ஆற்றில்	தண்ணீர்	வரட் ம்,	கண்மாயில்	நீர்	நிைறயட் ம்	என்ப 	இன்ைறய
ழ்நிைலக் 	ஒத் 	வராத .	அேதா 	ெபய் ம்	மைழத்	தண்ணிைரச்	ெசாட்

நீர் ட	வீணாகாமல்	ேசகரிக் ம்	மனப்பான்ைம	ேதைவ.

நிலத்தில்	 ல்,	 ண் 	 ைளத் 	வளர்ந் 	 ள்ள	இடங்கள்	மைழ	நீைர	மிக
மந்த	கதியில்	தத்திச்	ெசல் ம்.	கா 	அடர்ந்த	நிலத் 	மண்,	தன்ேமல்	வி ம்
நீைரக்	கடற்	பஞ் ேபால்	உறிஞ்சித்	ேதக்கி	நி த்திக்	ெகாள் ம்.

ஆதலால்,	நீர்ச்	ேசர்க்ைக	நிலப்ப தி,	நீர்ப்	 ரளி	நிலப்பரப் ,	கண்மாய்கள்,
வாய்க்கால்கள்,	கண்மாய்க்	கைரகள்	 தலியைவகளில்	மரங்கைள	வளர்ப்ப
நல்ல .	இந்த	மரங்கள்	தண்ணிைரக்	 த் வி ம்	என்ற	அச்சம்	தவறான .	10
வி க்காட் த்	தண்ணிைரக் ட	மரம்	 ப்பதில்ைல.	

அைவ,	ெபய் ம்	மைழ	நீைர	நிலத் க் ள்	ெச த்தி	நிலத்த யில்	நீைரத்	ேதக்கி
ைவத் ,	கிண களில்	நீர்	வளத்ைதப்	பா காத் த்	த ம்.	 வியீர்ப் 	ஆற்றல்	நீர்த்



திவைலகைள	நிலத் க் ள்	இ த் 	ைவத் ச்	ேசமிக்கிற .

இங்ஙனம்	மரம்,	 ல்	 தலியைவகளால்	மைழ	நீைர	 ைறப்ப த்திய	மிதமான
நீேராட்டமாக	அைமய	விடாமல்,	ஓைடயாக	விரிவைடந் 	ஒட	அ மதித்தல்
டா .	உடன்	த த் ச்	சீர்ெசய்ய	ேவண் ம்.	இல்ைலேயல்	அைவ	மாெப ம்

ஓைடகளாகி	நிலம்,	பண்ைண,	ஊர்	 ம்	 ட	அழித் வி ம்.

ேவளாண்ைம	ெபா ளாதாரத்தில்	நில ம்	நிலத்தின்	வள ம்	ெப ம்பங்
வகிப்பதால்	மண்வளம்	பற்றி ம்	மண்	அரிப்ைபப்	பற்றி ம்	அதிகம்	ெசால்ல
ேநரிட்ட .

ேவளாண்ைமக் 	அ ப்பைடயான	மண்வளத்ைதப்	பற்றி	அறிந் ெகாண்ேடாம்.
நம 	தமிழ்	நாட் ன்	நிலப்பரப் ,	ெபய் ம்	மைழ,	இயற்ைகச்	 ழ்நிைலக க் 	ஏற்ப
உள்ள	ெதாழில்,	ப மரம்	வளர்ப் .	ெசம்மண்	சரைள	கலந்ததாக	இ ப்பதால்	மா ம்,
பலா ம்	நன்றாக	வள ம்.

மாவிற் ,	ைவத்த	 தலாண் ற் 	மட் ம்	தண்ணிர்	ஊற்றினால்	ேபா ம்.	பின்
வ ம்	ஆண் களில்	மைழநீர்	மரத்ைதச்	 ற்றித்	தங் வதற் 	ஏற்றவா 	மண்ைண
கட் னா ம்,	நிலத்ைத	உ தா ம்	ேபா ம்.	தண்ணிர்	பாய்ச்ச	ேவண் ம்	என்ற
அவசியம்	இல்ைல.

அதிக	 தலீ ம்	ேதைவயில்ைல.	 	5000	இ ந்தால்	ேபா ம்.	பின்	ஆண் ேதா ம்
பா காப் க் ம்	பராமரிப்	 க் ம்	 	2000	வைர	ெசலவா ம்.

மா,	பயிர்ெசய் ம்	நிலத்தில்	 தல்	ஆ 	வ டங்கள்	வைரயில்	ஊ 	பயிர்
பய வைககள்,	கடைல	 தலியன	சா ப 	ெசய்யலாம்.	இதில்	பராமரிப் ச்
ெசல க் ரிய	ெதாைக	கிைடத் 	வி ம்.

மாம்பழ	வைகயில்	நீலம்,	ெபங்க ர்	நம 	ப திக் 	ஏற்ற .	இ 	பணப்பயி ம்
ஆ ம்.	இந்தப்	பழ	மரங்கள்	ஆண் ேதா ம்	தவறாமல்	காய்க் ம்.	மரம்	 வ ம்
காய்க் ம்.	ஐந் 	வ டத்திலி ந்ேத	காய்க்க	ஆரம்பித் 	வி ம்.	10
வ டத்திலி ந் 	நன்றாகக்	காய்க் ம்.

சராசரி	மரம்	ஒன் க் 	50	கிேலா	காய்க் ம்.	ஒ 	கிேலா	விைல	10	 பாய்.	40
மரங்க க் 	2000	கிேலா.	இதன்	மதிப் 	20000	 பாய்.	இவ்வள 	வ மானம்
ேவ 	எந்தச்	சா ப யி ம்	கிைடப்பதில்ன்ல.	மாவின்	வய 	35	வ டம்	 தல்	40
வ டம்	வைரயா ம்.



அ த் ,	பலாமரம்.	பயிரி ம்	ெசல ,	பராமரிப் ச்	ெசல 	ஆகியைவ	மாைவப்
ேபாலேவதான்	இதற் ம்	ஆ ம்.	ஆனால்,	ஒ 	ஏக்க க் 	70	மரங்கள்	நடலாம்.
பலா ம்	5	வ டம்	 தல்	பலன்ெகா க்க	ஆரம்பித் 	10	வ டத்திலி ந் 	
மக ல்	த ம்.	அதாவ 	பலாமரம்	ஒன் க் 	10	பழம்	70	மரங்க க் 	700	பழம்.
ஒ 	பழத்தின்	விைல	 	80	பலா	சா ப யின்	 லம்	ஆண் 	ஒன் க் ச்	சராசரி	
50,000	வ வாய்	கிைடக் ம்.

ஆதலால்,	நம்	நாட் ப்	ெபா ளாதாரத்தில்	 றிப்பாக	அந்நிய	நாட் ச்
ெசலாவணியில்	பழத்தின்	பங் 	அதிகம்.	நம் ைடய	நாட் ன்	ஏற் மதியில்	25
வி க்காட் க் ம்	ேமலாகப்	பழங்க ம்	பழப்பக் வப்	ெபா ள்க ம்	பங்
வகிக்கின்றன.

பழத்ேதாட்டம்	அைமக் ம்	ெதாழிைல	அறிய	பழக்	கன் கைள	வாங்க	ப ம்ெபான்
த் ராமலிங்கத்	ேதவர்	மாவட்டத்தி ள்ள	ேநமம்,	அர 	பழப்	பண்ைணைய

நாடலாம்.	

நம 	நாட் ல்	பலப திகளில்	ெதன்ைன	நன்றாக	வள ம்.	ெதன்ைன,	நல்ல	பணப்
பயிர்;	நல்ல	வ மானம்	தரக்	 ய .	ெதன்ைன	ஒ 	ஏக்க க் 	50	 தல்	60	வைர
நடலாம்.

சில	உயர்	ரகங்கள்	அல்ல 	கவனிப் 	அ ப்பைடயில்	5	வ டத்திேலேய	காய்ப் க்
வந் 	வி ம்	காலதாமத	மாயின்	7	வ டங்களில்	காய்க்கத்	ெதாடங்கிவி ம்.	நல்ல
ைறயில்	உரம்	ைவத் 	மாதம்	2	தண்ணீர்	பாய்ச்சினால்	ஒ 	மரம்	சராசரி	200	காய்

காய்க் ம்,	 ைறந்தா ம்	100	காய்க் க்	 ைறயா .

ஆனால்,	நாட் ல்	இப்ேபா 	சராசரி	மரம்	ஒன் க் 	80	காய்தான்	காய்க்கிற .	200-
க் ம்	60-க் ம்	உள்ள	வித்தியாசம்	இழப் 	இ 	நம் ைடய	ெபா ளாதாரத்ைதப்
பாதிக் ம்.	சராசரி	ஒ 	ெதன்ைன	ஆண் 	ஒன் க் 	 	800	ெகா ப்பதற் ப்
பதில்	 	240	தான்	த கிற .

இந்தியப்	ெபா ளாதாரத்தில்	ேதங்காயின்	பங் 	கணிசமான .	ஆதலால்,
ெதன்ைனைய	நன்றாகப்	பராமரித் 	உரிய	பயைன	அைடவதன்	 லம்
விவசாயிகளின்	வாழ்க்ைகத்தரம்	உய ம்.	நாட் ன்	ெபா ளாதாரம்	ேமம்ப ம்.

இந்தியாவின்	ெபா ளாதாரத்தில்	விவசாயப்	ெபா ள்களின்	விைலக்	ெகாள்ைக,
விவசாயிக க் 	ஏற்றதாக	இல்ைல.	விவசாயப்	ெபா ளாதாரத்தில்	ஏற்ப ம்



இலாபத்ைதப்	ெப ம்பா ம்	இைடத்	தரகர்கேள	அைடகின்றனர்.

பழம்,	காய்கறிகைள	அ காமல்	பா காக் ம்	வசதிகள்	உற்பத்தியா ம்	தலங்களில்
இல்ைல.	ெநல் ம்	 டப்	ேபாதிய	பா காப் ச்	ெசய்யப்	ெபறாமல்	பலலட்சம்	டன்கள்
வீணாகின்றன.

ேவளாண்ைமப்	ெபா ளாதாரத்தில்	சீரான	நிைல,	நிலவ	ேவண் மானால்	மற்றப்
ெபா ள்க க் ப்	ேபால,	உற்பத்தி	ெசய்பவர்கேள,	விைல	நிர்ணயிப்பவர்களாக
இ க்க	ேவண் ம்.

உற்பத்தியாள க் ம்	 கர்ேவா க் ம்	இைடயில்	இைடத்தரகர்	இல்லாமல்
இ ப்ப 	நல்ல .	தவிர்க்க	இயலா 	எனில்,	தரகர்களின்	எண்ணிக்ைகையயாவ
ைறக்க	ேவண் ம்.	அப்ேபா தான்	விைல ைற ம்:	விவசாயிகளின்

வாழ்க்ைகத்தரம்	உய ம்.

நம 	நா ,	காய்கறி	உற்பத்தியி ம்	பற்றாக் ைற	 ைடயேதயா ம்.	அந்நியச்
ெசலாவணிைய	ஈட் த்	த வ ம்	 டக்	காய்கறிேய	என்பைத	மறந் 	விடக்
டா .	ஒ 	ஏக்கரில்	காய்கறி	சா ப 	ெசய்ய	 	1100	ெசலவா ம்;	ஆனால்	வர
	4750	ஆ ம்.	தண்ணிர்த்	ேதைவ ம்	 ைறேவ.	பராமரிப்பில்	மட் ேம	அக்கைற

ேதைவ.

அ த் 	நம 	நாட் ப்	ெபா ளாதாரத்தில்	ெநல்	கணிசமான	பங் 	வகிக்கிற .
ெநல்	உற்பத்தியில்	தன்னிைற 	ெபற்றி ப்ப 	மகிழத்தக்க .	

ஆயி ம்,	நம 	நாட் ல்	ெநல்	உற்பத்தி	ெஹக்ேடர்	ஒன் க் 	3	1/2	டன் க் ப்
பதில்	1	1/2	டன்னாகத்தான்	இ க்கிற .	ெநல்	உற்பத்திைய	ேம ம்	 ட் னால்
ேவளாண்ைமப்	ெபா ளாதாரம்	சிறக் ம்.

இந்தியப்	ெபாளாதாரத்தில்	ேவளாண்ைமப்	ெபா ளாதாரம்	 தல்	இடத்ைத	வகிக்க
ேவண் ம்.	தரி 	நிலங்கள்	அைனத் ம்	ஏதாவ 	ஒ 	வைகயில்	ேமம்பா 	அைடய
ேவண் ம்.

விவசாயத்ைதப்	பன்	 கமாகச்	ெசய்தால்தான்	ெநல்,	பழமரங்கள்,	ெதன்ைன,
காய்கறிகள்	என் 	நிலத்ைதப்	பிரித் ச்	சா ப 	ெசய்தால்தான்	ஆண்

வ ம்	வ மானம்	வ ம்.



தலான	நிலப்பரப்பில்	வியாபார	ரீதியான	பழங்கள்,	ெதன்ைன	ேபான்றைவகைள
உற்பத்தி	ெசய்தால்தான்	இந்திய	நாட் ன்	ெபர் ளாதாரத்தில்	அந்நியச்
ெசலாவணிைய	அதிகமாக	அைடய	 ம்.

ேவளாண்ைமத்	ெதாழில்	எல்லாத்	ெதாழிைல ம்	விடச்	சிறந்த ;	 தந்திரமான ;
நிைலயான .	விவசாயப்	ெபா ள்களின்	விைல	நிர்ணயம்,	உற்பத்தி	ெசய்த
ெபா ள்கைளப்	பா காத்தல்	ஆகியவற் க் 	உரிய	ஏற்பா கள்	ேதைவ.

ேவைல	ேத ப்	ேபாக	ேவண்டாம்
ேவளாண்ைமயில்	ஈ ப ேவாம்!

								--17-9-94	அன் 	ம ைர	வாெனாலியில்	ஒலிப்பரப்பான	உைர.
--------------------
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மனித	வாழ்க்ைகயில்	கால்நைடகள்	வகிக் ம்	பங் 	மிக ம்	ெபரிய 	ஆ ம்.
மனித க் 	உற்ற	ேதாழைம	யாக	வளர்ந் ,	வாழ்ந் 	அவ க் 	ஊட்டம்
த வனவாக ம்,	ஆக்கம்	த வனவாக ம்	விளங் ம்	ெப ைம	கால்நைடக க்ேக
உண் .

மனிதனின்	இன்றியைமயாத்	ேதைவக்ளாகிய	உண ,	உைட,	களிப் ,	மகிழ்ச்சி,
காவல்	என	 ைறேதா ம்	கால்நைடகள்	 க்கியமான	இடத்ைதப்	ெபற் 	வந்
உள்ளன;	ெபற் 	வ கின்றன.	விவசாயத்	ெதாழி க் ம்	கால்நைடகள்	ேதைவ.
நிலத்திற் 	வளம்	காக் ம்	ெதா 	உர	உற்பத்திக் க்	கால்நைடகள்	மிக ம்	ேதைவ
மட்	மல்ல,	இன்றியைமயாதைவ மா ம்.

கால்நைடகள்	இல்ைலேயல்	விவசாயம்	இல்ைல;	உண 	இல்ைல;	ஏன்	மனித ல
வாழ்க்ைகயின்	ஆதாரேம	கால்நைடகள்	என்றால்	மிைகயாகா .	அதனாேலேய
ெசல்வத்திற் 	"மா "	என் 	ெபயர்	 ட் ய 	வள் வம்.

தமிழர்	தம்	அகத்திைண	வாழ்வி ம்	 ட	ஏ த 	 தல்	என்ற	 ைற
அைமந் ள்ள .	ெதான்ைமயான	சிவெநறியில்	எ 	சிறப்பான	இடத்ைத,
சிவெப மா	 க் 	ஊர்தியாக ம்,	உயர்த்திப்பி க் ம்	ெகா யாக ம்,	சிறப்பிக்கப்
ெப கிற .	ைதத்	திங்களில்	ெபாங்கலின்	ேபா ,	மாட் ப்	ெபாங்க ம்	உண் .

இந்திய	நாட் ன்	ெபா ளாதாரத்தில்	கால்நைட	களின்	பங் 	 மார்	9	வி க்கா
இ ந் 	வ கிற .	இந்தியாவில்	ேவளாண்ைமத் ைற	 லம்	கிைடக் ம்
வ வாயில்	30	வி க்கா 	கால்நைடகள்	 லம்	கிைடக்	கிற .	இ 	தவிர,	ேதால்
மற் ம்	ேதால்	அ ப்பைடயில்	ஆன	ெபா ள்களின்	உற்பத்தி	2600	ேகா 	 பாய்
அள க் 	உயர்ந் ள்ள .	

இந்தியப்	ெபா ளாதாரத்தில்	கால்நைடப்	ெபா ளா	தாரத்தின்	பங் 	கணிசமாக
இ க்கிற் .	நம 	நா ,	அந்நியச்	ெசலாவணியாக	50	ேகா 	 பாய்	வைரயில்
கால்நைடகளின்	ேதால்,	ேதால்	அ ப்பைடயிலான	ெபா ள்கள்	ஏற் மதி	ெசய்வதன்
லம்	ஈட் கிற .	ஆதலால்,	தரமான	கால்நைடகைள-மா கைள	வளர்ப்	பதன்



லம்	அந்நியச்	ெசலாவணிையக்	 தலாக	ஈட்ட	 ம்.

நிலங்களில்	பணப்பயிர்கள்	சா ப 	ெசய் 	அைட ம்	இலாபத்ைத	விட
கால்நைடக க் ள்ள	தீவனப் ல்	வளர்த் ,	கால்நைடகைள ம்	வளர்த்தால்	அதிக
இலாபம்	கிைடக் ம்.

ன் 	கலப்பின	ெஜர்சி	.	கறைவ	மா கள்,	5	+	1	அள ள்ள	தைலச்ேசரி	இன
ெவள்ளா கள்	ெகாண்ட	ஒ 	 னிட்	ைவத் 	வளர்த்தால்	ஆண் 	ஒன் க் 	ஒ
ெஹக்ேட க் 	 .	22,800	கிைடக் ம்.	சாதாரணமாகச்	ெசய் ம்	சா ப யில்	 .
8,450	தான்	கிைடக் ம்.	இந்த	மாதிரி	பண்ைணக க் 	"ஒ ங்கிைணந்த
பண்ைண"	என் 	ெபயர்.

இந்த	ஒ ங்கிைணந்த	பண்ைணயில்	ேவைல	நாட்	க ம்	 ைற .	பால்	உற்பத்திைய
ைமயமாகக்	ெகாண்ட	ஒ ங்கிைணந்த	 ட் ப்	பண்ைணயில்	பால்	 லம்
கிைடக் ம்	ெராக்கப்	பணம்	ெமாத்த	வ மானத்ைதக்	 தலாகத்	த ம்.
அ மட் மன்றி	ஆண் 	 வ ம்	வ மானம்	த ம்.

நாட் ைன	வளப்ப த் ம்	பாைதயில்	பலதரப்பட்ட	இதாழில்கள்	இ ந்தா ம்
விவசாய ம்	அைதச்	சார்ந்த	ெதாழில்க ம்தான்	இன் ம்	 ன்னணியில்	உள்ளன.

கால்நைட	வளர்ப் க் 	அ சரைணயான	ேவளாண்ைமக்	கா களி ம்	அைதச்
சார்ந்த	ெதாழில்களி ம்	நாட் ன்	60	வி க்கா 	மக்கள்	ஈ பட் ள்ளனர்.	நாட்
மக்கள்	ெதாைகயில்	60	வி க்கா 	மக்கள்	வாழ்க்ைகக் 	ஆதாரமாக	இ ப்ப
கால்நைடகள்	வளர்ப் ம்,	கால்நைட	சார்ந்த	ெதாழில்க ேம	யாம்.

நம 	நாட் 	மக்க க் -விவசாயிக க் க்	கால்நைட	வளர்ப் 	அறிவியல்	சார்ந்த
ெதாழில்	என்பைத	உணர்த்த	ேவண் ம்.	கால்நைடகைள	அறிவியல்	சார்ந்த
வைகயில்	வளர்க்காவி ல்	ேபாதிய	பயன்	தாரா	வ வா ம்	தாரா.

பழங்காலத்தில்	கால்நைட	வளர்ப் ,	ேவளாண்ைம	யின்	 ைணத்	ெதாழிலாகேவ
இ ந் 	வந் ள்ள .	ஆனால்	இன் ,	கால்நட்ை◌	வளர்ப் ,	வியாபார	ேநாக்கத்
டன்	 ய	ஒ 	ெதாழில்	என்ற	நிைலக் 	வளர்ந் 	விட்ட .

கால்நைடகளில்	கலப்பினம்,	கால்நைட	வளர்ப்பில்	 திய	ெநறி ைறகள்-உத்திகள்,
ேநாய்த்	த ப் 	 ைற,	கால்நைட	அ ப்பைடயிலான	 திய	 திய	ெதாழில்கள்
ஆகியன	நா ம்	வளர்ந் 	வந் 	ெகாண் க்கின்றன.	இனிேம ம்	வள ம்.



இத்த 	அறிவியல்	சார்ந்த	ேபணலால்	-	பராமரிப்	பால்,	1970-1971-ல்	93,400
டன்னாக	இ ந்த	பால்	உற்பத்தி,	3,37,500	டன்னாக	உயர்ந் ள்ள .	இ 	தவிரக்
ேகாழிப்	பண்ைண	வளர்ப் த்	ெதாழிலால்	1961-ல்	650	ேகா 	 பாய்
மதிப்பிலி ந்த ,	1989-ல்	 .	34,54	மில்லியன்	 பாய்	அள க் 	வளர்ந் ள்ள .

உலக	நா கள்	பலவற்ைற ம்விட	இந்தியாவில்	கால்நைடகள்	அதிகம்.	உலகத்தில்
உள்ள	கால்நைடகளின்	எண்ணிக்ைகயில்	சற்ேறறக்	 ைறய	21	வி க்கா 	நம
நாட் ல்	உள்ள	கால்நைடகள்,	

கால்நைடகளில்	 தன்ைமயான 	ப .	நம 	ச தாய	மர ப்ப 	ப ,
சைனக் ரிய .	ஆயி ம்	ப க்கள்	வளமாக	வளர்க்கப்ப வதில்ைல.

நம 	நாட் ல்	17.6	ேகா 	ப மா கள்	உள்ளன.	எ ைமகள்	5.3	ேகா 	உள்ளன.	ஆக
22.9	ேகா 	மா கள்,	இவற்றில்	காைள-கிடா	ஆகியவற்ைறக்	கழித் க்
கணக்கிட்டதில்	8	ேகா 	பால்மா கள்	உள்ளன.

இந்த	8	ேகா 	பால்	மா களில்	2.4	இலட்சம்	பால்	மா கள்தான்	தினசரி	2
லிட்ட க் 	ேமல்	பால்	ெகா க்	கின்றன.	பாக்கி	5.6	இலட்சம்	பால்	மா கள்	தினசரி
2	லிட்ட க் ம்	 ைறவாகேவ	பால்	கறக்கின்றன.

நம்	நாட் ப்	ப க்கள்	வ டம்	சராசரி	175	கிேலா	கிராம்தான்	பால்	கறக்கின்றன.
எ ைமகள்	வ டம்	சராசரி	440	கிேலா	கிராம்	பாேல	கறக்கின்றன.	இந்த	அள ,
அறிவியல்	சார்ந்த	 யற்சியால்	5431	லிட்டராக	உயர்த்தப்ெபற் ள்ள .

நம 	தமிழ்நாட் ல்	107.75	இலட்சம்	ப க்க ம்	28.79	இலட்சம்	பால்	கறக் ம்
எ ைமக ம்	உள்ளன.	தமிழ்நாட் ல்	ஒ 	ப மா 	ஓர்	ஆண் க் க்	ெகா க் ம்
பாலின்	சராாரி	அள 	200	லிட்டர்;	ஓர்	எ ைம	283	லிட்டர்.	ஓர்	ஆ 	20	லிட்டர்.
ஆயி ம்	நம் ைடய	ேதைவைய	ேநாக்க,	பற்றாக் ைறேய!

ஒ 	மனித க் ச்	சராசரி	ஒ 	நாைளக் 	280	கிராம்	பால்	ேதைவ.	தமிழ்நாட் ல்
கிைடப்பேதா	சராசரி	61	கிராம்தான்.	இந்தப்	பற்றாக் ைறையப்	ேபாக்க,	தரமான
கால்நைடகைள	வளர்க்க	ேவண் ம்.

நவீன	அறிவியல்	சார்ந்த	பராமரிப் 	 ைறகள்ை◌க்	ைகயாண் 	பால்	உற்பத்திையக்
ட்ட	 யலேவண் ம்.	அப்ேபா தான்	நம 	ெபா ளாதாரம்	ேமம்பா ம்.

நம 	ேதைவயில்	37.5	வி க்கா 	பாேல	இப்ேபா 	உற்பத்தியர்கிற .	பால்	உற்பத்தி



ம்மடங் 	உயர்ந்	தால்தான்	 யேதைவ	 ர்த்தியா ம்.	மக்க க் 	நலம்
சார்ந்த	வாழ்க்ைக	கிைடக் ம்.

பண்ைணகளில்	வளர்க்க,	ப க்கள்	சிறந்தைவயா?	எ ைமகள்	சிறந்தைவயா?
கணக்கின்ப 	பார்த்தால்	ப ைவவிட,	எ ைம	அதிகப்	பால்	கறக்கிற .	ப வின்
பாலில்	உள்ளைதவிட	எ ைமப்	பாலில்	இரண் 	மடங் 	ெவண்ெணய்	அதிகமாக
இ க்கிற .	பண	வ வாைய	ேநாக்கின்	ப ைவவிட	எ ைமதான்	நல்ல .

ஆனால்,	ப 	 ய்ைமயாக	இ க் ம்.	எ ைம	அ த்த	மான .	எ ைமகள்
வளர்ப்பதால்	ேநாய்	பர வதற் ரிய	வாயில்கள்	மி தி.	மக்களின்	நீண்ட	ெந ய
நல்வாழ் 	ேநாக்கில்	ப மா கள்	வளர்ப்ேப	நல்ல .

மா களின்	வளர்ச்சி	4	 தல்	5	ஆண் க க் ள்	 ந் வி ம்.	அதன்	பிற
அைவ	வளர்ச்சி	அைடவ	தில்ைல.	ப மாட் ன்	சராசரி	வய 	20	 தல்	23	ஆண்
களா ம்.	எ ைம	மாட் ன்	சராசரி	வய 	$23	 தல்	25	ஆண் களா ம்.	

ஆகேவ,	மா களின்	வளர்ச்சிப்	ப வமாகிய	கன் களாக	இ க் ம்	ப வ
காலத்தில்	நல்ல	ஊட்டச்சத் க்கள்	ெகா த் 	நன்றாக	வளர்க்கேவண் ம்.
கன் க க் ப்;	 ரதச்	சத் ள்ள	உண 	அதிகம்	ேதைவ.

ஒ 	பால்மா 	சராசரி	தினசரி	10	 தல்	15	லிட்டர்	வைர	பால்	ெகா க்கா
ேபானால்	பால்மா 	வளர்த்தல்	ெதாழில்	ரீதியாக	அைமயா .	பண	வ வாய்
ைற ம்;	ெசல 	 ம்.	சராசரி	8	லிட்டராவ 	கறக்கேவண் ம்.	2	லிட்ட க் ம்

பால்	 ைறந்தால்	அந்தப்	பால்மா 	வளர்ப்பவ க் ச்	 ைமேயயா ம்.

இஸ்ேரல்	ேபான்ற	நா களில்	60	லிட்டர்	வைர	ஒ 	மா 	கறக்கிற .	நம 	நாட் ம்
பைழய	காலத்தில்	 டத்தில்	பால்	கறந்ததாக	ஆண்டாள்	நாச்சியார்	 கின்றார்.
இப்ேபா 	பால்	கறப்ப 	ெசம் களி ம்,	உழக் களி ம்தான்	.

பால்மாட் 	வளர்ப் 	மிக ம்	ெபா ளாதார	அம்சம்	உைடய .	ஒ 	ப வின்	கறைவ
மறைவக்	காலம்	அதாவ 	ஒ 	கன் 	ஈ வதற் ம்	அ த்த	கன் 	ஈ .	வதற் ம்
உள்ள	கால	இைடெவளி	 ைறயேவண் ம்.	சராசரி,	ஓர்	ஆண் க் 	ஒ 	கன்
ஈ தல்	ேவண் ம்.

ஆனால்,	நம 	நாட் ல்	12	மாதம்	 தல்	18	மாதம்	வைர ட,	சிைனபி க்கக்
காலதாமதமாகிற .	கறைவ.	மறைவக்	காலத்ைதக்	 ைறத்தால்தான்	கால்நைட
வளர்ப்பில்	இழப்ைபத்	தவிர்க்க	இய ம்.



இ 	கன் க க்கிைடயில்	60	நாள்கள்	பால்	வற்றி	யி ந்தால்	ேபா மான .
இப்ேபா 	நைட ைறயில்	60	 தல்	150	நாள்கள்	வைரயில்	கறைவ	மறைவ
நீ க்கிற .	பல	இடங்களில்	 தலாக ம்	இ க்கிற .

நாட் ப்	ப க்கைளவிட,	கலப்பினப்	ப க்கள்	இளம்	வயதிேலேய	ப வம்
அைடந் வி ம்.	கலப்பினப்	ப க்கள்	ஆண் 	ஒன் க் 	ஒ 	கன் 	ஈ ம்.
ஆதலால்,	நாட் ப்	ப க்கைளவிட,	கலப்பினப்	ப க்கள்	அதிகப்ப 	யான
கன் கைள	ஈ கின்றன.

கலப்பினப்	ப க்கள்	கன் 	ஈன்ற	 ன்றாவ 	மாதத்	திேலேய	சிைனப்பட்
வி வதால்	சராசரி	ஆண் 	ஒன் க் 	ஒ 	கன் 	ஈ கின்றன.	அதிகமான	கன்
கைள	ஈ வேதா 	மட் மின்றி	அதிகமான	பாைல ம்	கறந் 	த கின்றன.

ஆதலால்,	வளர்ப் க் -ெபா ளாதார	ரீதியில்	கலப்பினக்	கால்நைடகேள	நல்ல .
கலப்பின	மா 	கைளப்	பராமரிக்க	அதிகக்	கவன ம்,	அக்கைற ம்,	 யற்சி ம்
ேதைவ.	பயைன	ேநாக் ம்ேபா 	இ 	ெபரிதல்ல.

கால்நைட	வளர்ப்பில்	 க்கியமான 	ப ந்	தீவன	மா ம்.	தமிழ்நாட் ள்ள
கால்நைடக க் த்	தற்சமயம்	ப ந்தீவனப்	பற்றாக் ைற	50	வி க்காட் க் ம்

தல்	ஆ ம்.	இந்த	விவரம்	 ள்ளியியல்ப யா ம்	உண்ைமயில்	நத	அளைவவிட,
ப ந்தீவனப்	பற்றாக் ைற	 த	லாகேவ	இ க் ம்.

ெபா வாக	நம 	நாட் 	விவசாயிகள்,	தங்க ைடய	நிலத்தின்	ஒ 	ப தியில்
கால்நைடக க் ப்	பயன்படக்	 ய	ப ந்தீவனங்கைளப்	பயிரி வதில்ைல;	பயிரிட
வி ம் வ ம்	இல்ைல.

ெபா வாகக்	கால்நைடக க் ,	ேவளாண்ைமக்	கழி ப்	ெபா ள்கைளேய
தீவனமாகத்	த கின்றனர்.	இவற்றில்	பிரதான	இடத்தில்	இ ப்ப 	ைவக்ேகால்.

ைவக்ேகால்,	கால்நைடக க் 	மிக ம்	ேதைவயான	நார்ச்சத் 	மிக்க	உண .
ஆனால்,	ைவக்ேகாலின்	 லம்	மா க க் க்	கிைடக் ம்	ஊட்டம்	மிக ம்
ைறேவயாம்.	ைவக்ேகாலின்	பயன்,	மலக் டல்	இயக்கத்திற் அ க்கத்திற்

உதவியாக	இ ந் 	சாணத்ைத	ெவளித்	தள் தேலயா ம்.

ஆதலால்,	பால்	மா க க் 	இன்றியைமயாதனவாக	உள்ள	ப ந்தீவனப்	பயிர்கைள
வளர்ப்பதில்	தனிக்கவனம்	ெச த்தேவண் ம்.	நம 	நாட் 	விவசாயிகளில்	80



வி க்கா 	விவசாயிகள்	23	ஏக்கர்	நில ம்	அதற் க்	 ைறவான	நில ம்
ைவத்தி ப்பவர்கேளயாம்.	இந்தச்	சி 	விவசாயிகளின்	ெபா ளாதார
ேமம்பாட் க் 	மி தி ம்	பயன்தரக்	 ய ம்,	பண	வ வாய்	உைடய 	மான
உபெதாழில்	பால்மா 	வளர்த்தல்,	ஏன்?

வ வாய்க் 	உத்தரவாதம்	உைடய	ெதாழிலாக ம்	அைம ம்.	சி 	விவசாயிகள்
தங்கள 	நிலத்தில்	0.80	ெஹக்ேடர்	நிலத்ைத	விவசாயத்திற் ம்	0.20	ெஹக்ேடர்
நிலத்ைத	கால்நைடத்	தீவனம்	பயிர்	ெசய்வதற் ம்	என் 	ஒ க்கி,	அப்ப தியில்
ேசாளம்,	மக்காச்	ேசாளம்,	ேகா	1,	கினியாேகா	2,	ேபான்றைவகைள	வளர்த்தால்
ப ந்	தீவனப்	பற்றாக் ைறையத்	தவிர்க்கலாம்.

ேம ம்	பய 	வைகைள	வளர்த்தால்	மனித க் ம்	உணவா ம்.	பய 	வைகத்
தைழகள்	கால்நைடக க் த்	தீவனமாக ம்	பயன்ப ம்.	நிலத்திற் ம்	ஆக்ஸிஜன்
கிைடக் ம்.

ப ந்தீவனத்தில்	 ரதச்	சத் ள்ள	 பா ல்,	கிைளரிசி	 யா,	அகத்தி,	 வைர,
ேவலிமசால்	ேபான்றவற்ைற	வளர்க்கலாம்.	இவற்றில்	 பா	தைழ	மட் ம்	சில	விதி
ைறக டன்	மா க க் க்	ெகா க்க	ேவண் ம்.	10	பங் 	 பா	தைழ ம்	2

பங் 	இதர	ப ந்தைழக மாகக்	ெகா க்க	ேவண் ம்.	தனி	 பா	 ல்	மட் ம்
த வ 	நல்லதல்ல.	தனி	 பா	 ல்	மட் ம்	ெகா த்தால்	மா கள்	கழி ம்.

கால்நைட	வளர்ப்பில்-ெபா வாகப்	பால்மா கள்	வளர்ப்பில்	ப ம் ல்	 க்கிய
இடத்ைத	வகிக்கிற .	எல்லா	வைகயான	ப ம்	 ற்களி ம்,	பயிர்களி ம்	 ரதம்,
ைவட்டமின்கள்,	தா 	உப் க்கள்	அதிகமாக	உள்ளன.

சினியாப்	 ல்,	எ ைமப்	 ல்,	யாைனப்	 ல்,	ெகா க்	கட்ைடப்	 ல்,	அ கம் ல்,
மக்காச்ேசாளப்	 ல்,	ேசாளப்	பயிர்	ஆகியைவகள்	பயன்ப ம்.	ேம ம்,	 ரதச்	சத்
அதிகமாக	உள்ள	 திைர	மசால்,	பில்லி	ெபசரா,	பர்சி	ஆகியைவக ம்
ப ந்தீவனமாகப்	பயன்ப ம்.

கால்நைடக க் க்	கலப் த்	தீவனம்,	ப ம் ல்,	ைவக்ேகால்	ஆகியைவகள்	தினசரி
தீவனத்தில்	இடம்	ெபற	ேவண் ம்.	மாட் ன்	எைடயில்	ஒவ்ெவா 	கிேலா
கிரா க் ம்	ஒ 	கிேலா	காய்ந்த	 ல் ம்	 ன் 	கிேலா	ப ம் ல் ம்	ெகா ப்ப
நைட ைற.	இத் டன்	1.5	கலப் த்	தீவன ம்	தரேவண் ம்.	

பால்	த ம்	மா க க் த்	தீவனம்	த ம்ெபா 	அவற்றின்	எைட,	ெகா க் ம்
பால்	அள ,	பாலின்	ெகா ப் ச்	சத் 	ேபான்றவற்ைறக்	க த்தில்	ெகாண் ,



தீவனங்கள்	தரேவண் ம்!	ப க்க க் ப்	 ரதம்,	எரிசத் ,	ெகா ப் ச்	சத் ,
உயிர்ச்	சத் 	மற் ம்	தா க்கள்	ஆகியைவ	நாள்ேதா ம்	ேதைவப்ப ம்.

ஆயி ம்,	 ரதம்,	எரிசத் ,	தா ச்சத் க்கள்,	 ண்ணாம் 	மணிச்	சத் க்க க்
மட் ேம	 தன்ைமயான	இடமளிக்கப்	ெப கிற .	தா க்க ம்,	உப் ம்
மா க க் த்	ேதைவ.	உப் ச்	சத் 	 ைறந் ேபானால்,	மா கள்	 வர்களில்	உர ம்,
சி நீைர	வி ம்பிக்	 க் ம்.

இைதத்	தவிர்க்க	மா க க் 	உப்ைபத்	தீவனத்தில்	ேசர்க்க	ேவண் ம்.	இந்த
உப்ைப	மா க க் த்	தர,	தம 	நாட் 	ேதசிய	ஆராய்ச்சி	நி வனம்.	"உப் க்	கட் "
(Cattle	lick)	ஒன்ைறக்	கண் பி த் 	அறி கப்	ப த்தி ள்ள .	இந்த
உப் க்கட் ையப்	பால்	மா க க் 	எதிேர	கட் த்	ெதாங்கவிட் 	விட்டால்
பால்மா கள்	அைத	நக்கிக்	ெகாண்ேடயி க் ம்.	இந்த	உப் க்கட் 	 ன்றக்
பால்	உற்பத்தி	சங்கத்தில்	வியாபார	ரீதியில்	உற்பத்தி	ெசய்யப்ப கிற .

ஒ 	பால்	மாட் க் 	நாள்ேதா ம்	சராசரி	43	 தல்	35	கிேலா	ப ம் ல்,	9	 தல்	10
கிேலா	இைல,	2	கிேலா	ைவக்ேகால்	உணவாக	வழங்கேவண் ம்.

ப ம் ல்	பயிர்	ெசய்ய	இயலாத	காலத்தில்	பயன்	ப த் வதற்காகப்	ப ம் ல்ைல
Salaje	 ைறயில்	பா காத் ப்	பயன்ப த்தலாம்.	

ெசேலஜ்	 ைறயாவ 	அைர	அ 	இைடெவளிகள்	விட் 	 ழிகைள	ெவட் 	அதன்
அ ப்ப தியில்	ைவக்ேகாற்	ப க்ைக	அல்ல 	பாலிதீன்	ேபப்பைர	விரித் ,	 ழியின்
பக்கங்களி ம்	பாலிதீன்	ேபப்பர்கைளத்	த ப்பாக	ைவத் ,	 ற்கைள	ஒ ழ	நீளத்
ண் களாக	ெவட் ,	பரப்பி	ைவத் ,	அதன்ேமல்	ஆைலக்	கழி க்	க ம் ச்

சக்ைககைள	உப் டன்	ேசர்த் ப்	பரப்ப	ேவண் ம்.	

இவ்வா 	ஒன்றன்ேமல்	ஒன்றாகத்	ேதைவயான	அ க் கைள	ைவத்தபின்,
ேமல்பாகத்தில்	பாலிதீன்	ேபப்பரால்	 ,	காற் ப்	 காதப 	மண்ைணப்	பரப்பிக்
ழிைய	நிரப்பிவிட	ேவண் ம்.	 ன் 	மாதத்திற் ப்	இற ,	 ழியில்	ைவக்கப்பட்ட
ற்கைள	எ த் க்	கால்	நைடக க் 	வழங்கேவண் ம்.

ப ம் ல்ைல	வி ம்பி	உண்பைதப்	ேபால,	மர	இைல	கைளக்	கால்நைடகள்	வி ம்பி
உண்பதில்ைல.	அதனால்,	ெதாடக்க	காலத்தில்	ப ம்	 ற்க டன்	தைழகைளச்
ேசர்த் 	அளித் க்	கால்நைடகைளப்	பழக்கப்ப த்த	ேவண் ம்.

மர	இைலகைள	12	மணி	ேநரம்	நிழலில்	உலர்த்திக்	ெகா த்தா ம்	கால்நைடகள்



வி ம்பி	உண் ம்.	மர	இைலகள்	ேமல்	உப் க்	கைரசைலத்	ெதளித் 	அல்ல
ெவல்லம்	கலந்த	தண்ணிைரத்	ெதளித் த்	தந்தா ம்	மா கள்	வி ப்பத் டன்
தின் ம்.

கால்நைடகளின்	வளர்ப்பில்	ேவளாண்ைமக்	கா 	களின்	பங் 	மகத்தான .
எவ்வள 	 ல்	தீவனம்	ேபாட்டா ம்	ஆ ,	மா க க் 	ேமய்ச்சலில்	ஏற்ப ம்
தி ப்தி	வரா .	ஆதலால்,	ஊர்ேதா ம்	ேமய்ச்சல்	தைரகள்	அைமக்க	ேவண் ம்.
ஒ 	மா ,	 ழற்சி	 ைறயில்	ஆண் ேதா ம்	ேமய	1	 தல்	14	ஏக்கர்	நிலம்
ேதைவப்ப ம்.

கால்நைடப்	ெபா ளாதாரத்தில்	ெசம்மறி	ஆ கள்	உரிய	இடத்ைதப்	ெபற்
விளங் கின்றன.	ஆழ் ள	 ைறயில்	ெவள்ளா கள்-தைலச்ேசரி	ஆ கைள
வளர்ப்ப 	நல்ல	இலாபகரமான	ெதாழில்.	ெவள்ளா 	கைள	ஆழ் ள	 ைறயில்
வளர்க்க	ேவண் ம்.	இதைன	"ெகாட் ல்	வளர்ப் ’	என் ம்	 வர்.	இதனால்
ெவள்ளா களால்	ஏற்படக்	 ய	கா கள்	பாதிப்ைபத்	தவிர்த்திடலாம்.

அ த் ,	கால்நைடப்	ெபா ளாதாரத்தில்	நம 	கவனத்ைத	ஈர்ப்ப 	ேகாழி	வளர்ப் .
ேகாழிகைளக்	க ைமயாகப்	பாதித்த	"கம்ேபாரா"	ேநாய்க் 	எதிராக	நவீன
த ப் சி	அறி கம்	ெசய்யப்பட் ள்ள .

ஆண் க் 	310	 ட்ைடகள்	என்ற	நிைலைம	மாறி,	தற்ேபா 	 தல்
ட்ைடயி ம்	 திய	ேகாழியினங்கள்	உ வாக்கப்பட் ள்ளன.	கடந்த	பல

ஆண் களாகக்	ேகாழி	 ட்ைடகள்	உற்பத்தி	கணிசமாக	உயர்ந் ள்ள .

ட்ைடயி ம்	ேகாழிகளின்	எண்ணிக்ைக	 யதன்	வழி	 ட்ைட	உற்பத்தி	682
மில்லியனிலி ந் 	1821	மில்லியனாக	உயர்ந் ள்ள .	ேகாழி	வளர்ப்பி ம்	ஆழ் ள
ைற	அறி கப்ப த்தப்	ெபற் ள்ள .

கால்நைட	ெபா ளாதாரத்தில்	மீன்	வள ம்	அடங் ம்.	நீண்ட
கடற்கைரகைள ைடய	நம 	நாட் ச்	ெசல்வத்தில்	மீன்	வளத்திற் ரிய	பங் 	மிகப்
ெபரி ,	கடல்	மட் மல்ல.	உள்நாட் 	நீர்	நிைலகளி ம்	மீன்	வளர்ப் ப்	பண்ைணகள்
உண் .

ஒ ங்கிைணந்த	பண்ைணகளில்	 ட்ைட	இ ந் 	மீன்	வளர்த்தல்	நல்ல	வ வாய்
கிைடக் ம்.	மீன்கள்	அ ப்பைடயிலான	 திய	ெதாழில்	 ட்பங்கள்	அறி கப்
ப த்தப்	ெபற் ள்ளன.



நம 	நாட் ல்	கிழக் ,	ேமற் க்	கடற்கைரகளில்	அதிகமாகப்	பி ப ம்	மீன்
வைககளில்	ேலாமிேயர்	வைக ம்	ஒன் .	இந்த	மீனிலி ந் 	ஊ காய்	தயாரிக்	 ம்
ைற-ெதாழில்	 ட்பம்	வந் ள்ள .	இங்ஙனம்	தயாரிக்கப்ெபற்ற	ஊ காய்	240

நாள்கள்	வைரயில்	ெகடா .	ஏற் மதிக் ம்	உரிய .

அண்ைமயில்	பரவலாகப்	ேபசப்ப வ 	இறால்	மீன்	இறால்	மீனின்	மதிப் 	நா க்
நாள்	உயர்ந் 	வ கிற .	ெசல்வவள	நா க க் 	எல்லாம்	ஏற் மதி	ெசய்
அந்நியச்	ெசலாவணிையத்	திரட்டப்	பயன்ப வ 	இறால்	"மீன்	பண்ைணகள்.
இறால்	மீ க் ரிய	ெபா ளியல்	மதிப்பின்	காரணமாக	இறால்	"ப ப் த்	தங்கம்’
என்றைழக்கப்ப கிற .

இந்தியப்	ெபா ளாதாரத்தில்	கால்நைடகள்	வகிக் ம்	பங் "	அளப்பரிய .
கர்ல்நைடப்	ெபா ளாதாரம்	பன் ைனப்	ப ப் ைடய .	கால்நைடகள்,	அறிவியல்
ெதாழில்	 ட்பத் டன்	(வளர்க்கப்	ெபற்றால்	நல்ல	இலாபம்	தர்க் ய	ெதாழில்

ைறந்	வீட் ல்	அதிகம்	ேப க் 	ேவைல	கிைடக்கக்	�	ஃ .	அந்நியச்
ெசலாவணிையச்	சம்பாதித் த்	தரக் ய ."உள்நாட் ல்	மக்களின்	உண ப்
ெபா ள்களாகப்	பயன்பட் ,	நீண்ட	ெந ய	ேராக்கியமான	வாழ்க்ைகக் 	உதவி
ெசய்யக்	 ய	சிறந்த	ெதாழில்.

பால்	மா கள்,	எ கள்	விவசாயிக க் 	 ைமயாகப்	பயன்ப கின்றன.
மா களின்	ேதால்	ெவளி	நா 	க க் 	ஏற் மதி	ெசய்யப்பட் 	அந்நியச்
ெசலாவணிைய	அதிகரிக்க	உதவி	ெசய்கிற .

ஆ க ம்	கம்பளி	உற்பத்திக் ம்,	ெவறிநாய்	த ப் சி	ம ந் 	தயாரிப் க் ம்
பயன்ப கின்றன.	அ ைவ	சிகிச்ைசக் ப்	பயன்ப ம்	(C	tgut)	தயாரிக்க.
உத கிற .	பன்றிகளின்	இைறச்சி	இ தய	வால் கள்	தயாரிக்கப்	பயன்ப கிற .

இங்ஙனம்	 ம்பப்	ெபா ளாதாரத்தி ம்	நாட் ப்	ெபா ளாதாரத்தி ம்	 க்கிய
பங் 	வகிப்ப ம்,	மனித	 லத் க் 	எண்ணரிய	நன்ைமகைளச்	ெசய் 	வ வ
மாகிய	கால்நைடகைளப்	ேபாற் ேவாம்	வீ கள்ேதா ம்	ப மா கைள	வளர்த்
வள டன்	வா ம்	திைசயில்	ெசல்ேவாம்!

								--	24-9-94	அன் 	ம ைர	வாெனாலியில்	ஆற்றிய	உைர.
-----------------
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மனித	ச தாயத்தில்	மதிப்பீட் க்	ெகாள்ைக	காலநி	ேதா ம்	மாறிக்
ெகாண் க்கிற .	ஒ 	காலத்தில்	அரச	பதவிகள்	மதிக்கப்	ெபற்றன.	ஆட்சித்
திற ம்	ெசங்ேகான்	ைம ேம	மதிக்கப்ெபற்றன,	ஆட்சிக்	கட் லில்	அமர்ந்	தி ந்த
அரசர்கள்	எல்ேலாைர ம்	மனித	 லம்	மதிக்க	வில்ைல.	 லைமக் ,	திறைமக் ,
தவத்திற் 	மதிப் 	என்ெறல்லாம்	இ ந் 	வந் ள்ளன.

இன்ைறய	ச தாயத்தில்	பணத்திற்ேக	மதிப் .	இத	னால்	இலாபத்ைதேய
றிக்ேகாளாகக்	ெகாண் 	உடைம	ேசர்க் ம்	ச கத்தின்	பைழய	ேபாக் கள்-

மதிப் க்கள்	இன்ன ம்	மாறவில்ைல.	இந்த	மதிப் க் ப்	பதிலாகப்	 திய
மதிப் க்கள்	ேதான்ற	ேவண் ம்.	அதாவ 	மனித	மதிப்பீட் க்	ெகாள்ைககள்
உ வாக	ேவண் ம்.

நம 	நாட் ல்	ஏைழகளின்	ெதா தி	மி தி.	இந்த	ஏைழக க் 	வாழ்க்ைகயில்
ஆக்க ம்,	பா காப் ம்	தரக்	 ய ம்,	மனித	மதிப்பீட் க் ச்	ச தாயம்
உ வாகத்	 ைண	ெசய்வ ம்	 ட் ற 	ஒன்ேறயாம்.

ஜனநாயக	 ைறயில்	ெபா ளாதார	 ன்ேனற்றம்	காண்பதில்	பைக	வரா .
வன் ைறக் 	அதில்	வழி	யில்ைல.	அைமதியான	சேகாதர	அன்பின்	அ ப்பைட
யில்	எளிதாகப்	ெபா ளாதார	 ன்ேனற்றம்	காணக்	 ட் ற 	 ைண	ெசய் ம்.

ஆதிக்கம்,	இலாபம்	ஆகியவற்றின்	அ ப்பைடயில்	ேதான் ம்	சிரத்ைத	உள் ர
ரண்பா ைடய .	இலாபம்,	ஆதிக்கம்	இவற்றில்	நாட்ட ைடேயார்

இலாபத்திற் த்	த ம்	 தன்ைமைய	எப்ேபா ம்	அன் க் ம்,	உற க் ம்
தரமாட்டார்கள்.	எவைர ம்?	எப்ப ம்	தன் ைடய	இலாபத்திற்காகச்
சாமர்த்தியமாக	உபேயாகப்	ப த்திக்	ெகாள்வர்.

ஆனால்,	அவர்கள்	மற்றவர்க க் 	உபேயாகப்பட	மாட்டார்கள்.	உள் ர
ரண்பாடான	சிந்தைனகைளக்	ெகாண் ராத	மனிதர்கள்	அடங்கிய

அைமப் க்களில்	தான்,	 ட் ற 	வளர ம்;	நிைலெபற	 ம்.



ெபா ளியல்	இயற் வதில்	தனியார்	 ைற,	அர த்	 ைற	அதாவ 	ெபா த் ைற,
கலப் ப்	ெபா ளாதார	அைமப் ,	 ட் ற த்	 ைற	என	அைம ம்.	மனித	 லத்தில்
எல்லா க் ம்	எல்லாம்	கிைடக்கக்	 ய	ச தாய	அைமப்ேப	நம 	இலட்சியம்.

ேசாஷலிச	ச தாய	அைமப்ைப-சர்ேவாதய	ச தாய	அைமப்ைப	அைமக்க
வி ம்பினால்,	அைத	நிைற	ேவற்றத்	தனியார்	 ைற	இடமளிக்கா .	ெபா த் ைற
இடமளிக் ம்	என்ற	நம்பிக்ைக	சில	ஆண் க க் 	 ன்	வைர	இ ந்த .
இப்ேபா 	இந்த	நம்பிக்ைக	 ைறந் 	வ கிற .

கலப் ப்	ெபா ளாதாரத்திற் ம்	இேத	கதிதான்.	ேசாஷலிச	இலட்சியத்ைத	அைடய-
சர்ேவாதய	ச தா	யத்ைத	அைமக்கக்	 ட் ற த்	 ைறேய	 ைண	ெசய் ம்.	இ
உ தி.

நம 	நாட் ல்	உள்ள	இன்ைறய	 ட் ற 	அைமப் க்	களின்	 லம்	இதைனச்
சாதிக்க	இயலா .	இன்ைறய	 ட் ற 	இயக்கம்	அரசாங்க	இயந்திரத்தின்
இ ம் ப்.	பி யில்	சிக்கியி க்கிற .

இழப் க் ம்,	ஈட்டத்திற் ம்	ெபா ப்ேபற்காதவர்கள்	ேமலாண்ைமப்	ெபா ப்ைப
ஏற்கிறார்கள்.	 ட் றவில்	அைமந் ள்ள	உள்ளீடான	ஜனநாயக	மர கள்	அழிக்கப்
ப கின்றன.

இன்ைறய	இந்தியாவில்	உள்ள	 ட் ற 	நி வனங்	கள்	 ட் ற 	வ வைமப்ைபக்
ெகாண் ள்ளனேவ	தவிர,	உணர்வால்	 ட் ற 	நி வனங்களாக	விளங்கவில்ைல.
இந்தக்	 ைறபாட் லி ந் 	ஓரி 	 ட் ற 	நி வனங்கள்	வி பட் க்கலாம்.
அதற் ,	நிர்வாகப்	ெபா ப்பில்	இ க் ம்	அர 	அ வலர்களின்	ச கச்
சிந்தைன ம்,	ஆர்வ ேம	காரணம்.

ட் ற 	இயக்கங்கைள	மக்கேள	கண் ,ெதாடக்கத்	திலி ந் 	நடத்தி,
ேநரிைடயாக	என் 	பங் ெகாள்கிறார்கேளா,	பயனைடகிறார்கேளா,	அன் 	தான்
ட் ற 	இயக்கம்	ெவற்றி	ெப ம்.

நம 	நா 	வி தைல	ெபற்ற	நாள்	 தல்	தி ம்பத்	தி ம்பச்	ெசால்லப்	பட் 	வ வ
‘நம 	இலட்சியம்	 ட் ற ப்	ெபா நலச்	ச தாயம்"	என்ப ,	ஆனால்,	இந்தத்
திைசயில்	இன் 	நாம்	ெசல்லவில்ைல.	ேவ 	எங்ேகா	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிேறாம்.

தலாளித் வ	ச தாய	அைமப்ைப	ேநாக்கிேய	நா 	ேபாய்க்ெகாண் க்கிற .



வ ைமக்	ேகா 	என் 	ஒன் 	நீ கிற .	அல்ல 	உயர்கிற .	இந்தப்	ேபாக் 	மாற
" ட் ற ப்	ெபா நலச்	ச தாயம்"	காண்பேத	வழி:	ேவ 	வழி	இல்ைல.

மக்கள்	எந்தச்	 ழ்நிைலயி ம்,	ெபா ளாதார	அ ப்	பைடயில்,	ஒ வைரச்
சார்ந்தில்லாமல்,	தாேம	வாழ	 ம்	என்ற	 ழ்நிைலைய	ஏற்ப த்த,	 ட் ற ப்
ெபா ளாதாரச்	ச தாயத்தினால்	மட் ேம	இய ம்.

ேம ம்	பிற	ெபா ளாதார	அைம களில்	ெபா ள்	கிைடத்தா ம்	ஆன்மா
வளர்வதில்ைல:	ஆட்சித்திறன்	வளர்வதில்ைல.	ச கம்	ஒ ங்கிைணந்
வாழ்வதற் ரிய	பண் 	நலன்கள்	வளர்வதில்ைல.	 ட் ற த்	 ைறயில்	மட் ேம
ஒ ங்கிைணந்த	வளர்ச்சி	உண் .	ஒ 	நல்ல	 ட் றவாளன்	வறிேயாைர-
நலிந்ேதாைர	அவமதிக்க	மாட்டான்.

ெபா ளாதார	 யற்சிகளில்	 ட் ற க் 	என் 	தனிேய	எ ம்	இல்ைல.
எத் ைறயி ம்	 ட் ற 	அ ப்பைடயில்	ெபா ளாதார	 யற்சிகைளத்	ெதாடங்
கலாம்.	 றிப்பாக	ேவளாண்ைம,	கால்நைட	வளர்ப் ,	சி ெதாழில்	 தலியன
ட் ற 	 ைறயில்	ெதாடங்கலாம்.

நம 	நாட் ல்	ேவளாண்ைமத்	ெதாழில்	 ட் ற 	 ைறயில்	அைமவ 	நல்ல .
நம 	நாட் ல்	மிகச்	சி 	விவசாயிக ம்,	சி 	விவசாயிக ேம	எண்ணிக்ைகயில்
மி தி.	இந்த	விவசாயிகள்	தங்களின்	சி 	சி 	 ண் 	நிலங்களில்	நவீன
சாதனங்கைளப்	பயன்ப த்த	 யா .	ேவைல	நாட்க ம்	அதிகம்	பி க் ம்.

இைதத்	தவிர்க்க	1000	ஏக்கர்	நிலப்	பரப்பளவில்	ஒ 	 ட் ற 	விவசாயப்
பண்ைண	என் 	அைமத் க்	ெகாண்டால்	நவீன	விவசாயக்	க விகைள	எளிதில்
வாங்கிப்	பயன்ப த்த	 ம்.	ஒ 	விவசாய	விஞ்.	ஞானிையக்	 ட	 ேநரப்
பணியாளராக	அைமத் க்ெகாள்ள	இய ம்,	விவசாய	ேவைலயில்	நாள்க ம்
ைற ம்.

தரமான	 தல்	விைளச்சைலத்	தரக் ய	அள க் 	விவசாயத்ைதப்	 திய
ெதாழில்	 ட்பத் டன்	ெசய்ய	இய ம்.	இன் 	இந்த	வாய்ப் 	இல்ைல.	" ட் ற ப்
பண்ைணகைள	ஆரம்பிக்கா	வி ல்	நாம்	விவசாயப்	பலன்	கள்	எைத ம்
ெபற யா "	என் 	காந்திய கள்	 றியைத	நிைன 	 ர்க,

ட் ற ப்	பண்ைணயில்	இரண் ைற	இ க்கிற .	உரிைமக் ப்
பாதகமில்லாமல்,	நிலத்ைதேய	 ட் ற ப்	பண்ைணயில்	ஒப்பைடத் 	வி வ
ஒ ைற.	இன் "	நம 	நாட் 	நிலப்பரப் களில்	வரப் க்கள்	அதிகம்.



நிலத்தின்	அள க் 	ஏற்றவா 	 ைறந்த 	ஒ 	ஏக்கர்-உச்ச	பட்சம்	பத் 	ஏக்கர்
என்ற	அளவில்	நன்ெசய்க்	கழனிகளாகப்	பிரித் ,	சா ப 	ெசய்யப்	ெப ம்.	மக ல்
ெதா க்கப்	ெபற் ,	ஏக்கர்	அ ப்பைட	யில்	பங்கிட் த்	தரப்ெப ம்.	இ 	 ற்றாகக்
ட் ப்	பண்ைண.	இந்த	 ைறயில்	பயன்	மி தி.

பிறிெதா 	 ைற	விவசாயிகள்	 ட் ப்பண்ைண.	1000	ஏக்கர்	நிலத்ைதக்
றியீட் 	எல்ைலயாகக்ெகாண் 	ஒ 	விவசாயக்	 ட் ற ப்	பண்ைண

அைமப்ப .	இங் 	நிலம்	பண்ைணயில்	ேசரவில்ைல.	விவசாயிகள்	மட் ேம
ேசர்கிறார்கள்.	இந்தப்	பண்ைண	அைமப்பி ம்	 திய"	விவசாயக்	க விகள்
தலியன	கிைடக் ம்.	ஆனால்,	பங் த்	ெதாைகக் 	ஏற்பேவ	கிைடக் ம்.

விவசாயப்	ெபா ப் ,	விவசாயி ைடயேத.	விவசாயிக் 	ேவைல	நாள்	கிைடக் ம்.
பல	தனி	 யற்சிகள்	ேதைவப்	ப ம்.	நல்ல ைற	தான்.	ஆனா ம்	பயன்	 ைற .
பல	தனி	 யற்சிகள்,	ஒ 	மாெப ம்	 ட் 	 யற்சிக் .	ஈடாகா 	என்பைத	நாம்
உண ம்	ெபா ேத	 ட் றவின்	இன்றியைமயாத்	ேதைவைய	உணர்ேவாம்.	

நம 	நாட் ன்	விவசாயிகளில்	60	வி க்காட் னர்	வ ைமக்	ேகாட் ற் க்
கீேழதான்	வாழ்கின்றனர்.	அவர்களிடம்	உள்ள	நிலம்	மிகச்	சிறிய	அளேவ.	இந்த
நிலத்ைதக்	ெகாண் 	அவர்க ைடய	வாழ்க்ைகைய	நடத்த	இயலா .	ஆதலால்,
விவசாயிகள்	ஆண் ேதா ம்	கடன்	ப கிறார்கள்.

இன் 	விவசாயத்	ெதாழிலில்	ஈ பட் ள்ேளாரில்	நான்கில்	ஒ 	பங்கினைர	ேவ
ேவைலக க் 	மைட	மாற்றம்	ெசய்வ 	விவசாயப்	ெபா ளாதாரத்திற் 	ஆக்கம்
த ம்.	இங்ங்ணம்	ேவ 	ெதாழி க் 	மா ம்ெபா 	 ட் ப்	பண்ைண
ைறயி ப்பின்	அந்தப்	பண்ைண	அவ ைடய	நிலத்ைத	விவசாயம்	ெசய் ம்

ெபா ப்ைப	ஏற் க்ெகாள் ம்.

ஆதலால்,	 ட் ப்	பண்ைண	 ைற	மிக ம்	ஏற்ற ,	 ைறந்த	அள
பயன்தரக் ய	விவசாயிகள்	 ட் ற 	சங்கத்ைதயாவ 	அைமத் 	நம
ேவளாண்ைமப்	ெபா ளாதாரத்திற் 	ஆக்கம்	தந் 	நம 	நாட்ைடத்
தற்சார் ைடயதாக்க	ேவண் ம்.

அ த் ,	நம 	வாழ்க்ைகயில்	இடம்ெப வ 	உற்பத்தி	ெசய்த	ெபா ள்கைள
விற்ப .	நமக் த்	ேதைவயான	 கர்	ெபா ள்கைள	வாங் வ .	இவ்	விரண் ம்
நம் ைடய	அன்றாட	வாழ்க்ைகயில்	 க்கிய	பங் 	வகிப்பைவ.	



உற்பத்திப்	ெபா க் 	நியாய	விைல	கிைடக்க	ேவண் ம்.	இன் 	அ
கிைடப்பதில்ைல.	உற்பத்தி	யா ம்	பண்டங்கைள,	ெபா ள்கைளப்	பா காத்
சீரான	விைலக் 	விற் ம்	பணிைய ம்,	 கர் ப்	ெபா ள்	கைள	நியாயமான
விைலக் க்	கிைடக்கச்	ெசய் ம்	பணிைய ம்	ெசய்வ 	 ட் ற ப்	பண்டக	சாைல.

இ 	இன் 	நாள்ேதா ம்	நஞ்ெசன	ஏறிவ ம்	விைல	ஏற்றத்ைதத்	த க்கக் ய .
ட் ற ப்	பண்டகசாைல	உற்பத்தியாள க் ம்	 கர்ேவா க் ம்	இைடயில்	இலாப

ேநாக்கில்லா 	இயங்கித்	ெதாண் 	ெசய்யக் ய .	அ மட் மல்ல.
கலப்படமில்லாத	 த்தமான	ெபா ள்	க க் ம்	உத்தரவாதம்	த ம்.

ஊர்ேதா ம்	 ட் ற ப்	பண்டக	சாைலையக்	காண்ேபாம்	உற்பத்திப்
ெபா ள்க க் 	நியாய	விைல	ெப ேவாம்!	கலப்படமில்லாத	 கர்	ெபா ள்கைளப்
ெப ேவாம்!	நியாய	விைலக்	கைடகளில்	உண ப்	ெபா ள்கைள ம்,
ம ந் கைள ம்,	உ த் ம்	ஆைட	கைள ம்	ெப ேவாம்!

ட் ற 	இயக்கம்	 தன்	 தலில்	இங்கிலாந்தில்	ெதாடங்கிய .	இங்கிலாந்தில்
ட் ச்	சிந்தைன,	 ட் ச்	ெசயல்	என்ற	ெநறி ைறயில்	வாழ்ேவார்	சிலர்

ேதான்றினர்.	இவர்களில்	 தன்ைமயானவர்	ஓவன்.	ஓவன்	அவர்கைளக்
" ட் ற த்	தந்ைத"	என் 	பாராட் வர்.	 ட் ற 	இயக்கம்	கி.பி,	1844-ல்
ேதான்றிய .

நம 	நாட் ல்	1924-ல்	ெதாடங்கிய .	இலட்சிய	ேநாக் ைடய	சிலர்	 ,	ச க,
ெபா ளாதார	 ன்ேனற்.	றத்திற்காக	அைமக்கப்ப வ 	 ட் ற .	அச்சிலர்	காலப்
ேபாக்கில்	பலராக ம்	அைமயலாம்.

ஆயி ம்,	ச கச்	சிந்தைன	இலட்சியப்	ேபாக் ,	க த்ெதாற் ைம	உைடேயார்கேள
ட் றவில்	உ ப	பினராகச்	ேசரேவண் ம்.	இங்ங்னம்	அைமயாவி ல்	வண் யின்
கத்த 	ெதற் 	ேநர்க்கி ம்,	வண் 	வடக் 	ேநாக்கி ம்	ேபாகேவண் ம்	என்

எண் வைதப்	ேபால்	 ம்.

	வாழ்தல்	என்ப 	எளிதன் .	 யநல ம்,	தன்	 ைனப் ம்	மனிதைனக்
வாழ,	 த்	ெதாழில்	ெசய்ய	அ மதிக்கா .	ஒ ைம ளராகி	உற கைளப்

ேபணி	வளர்க்கத்	ெதரியாதார்	 ற்றங்கைள	 யன் 	காண்பர்,	இயல்பாகக்
ற்றங்கள்	இல்ைல-ெயனி ம்	பைடப்பர்;	சி ைம	 ற் வர்.	இத்த

மனப்ேபாக் ைடேயார்	 ட் ற 	வாழ்க்ைகக் 	ஒத் வர	மாட்டார்கள்.

ேநா ம்,	மரண ம்	 ரத்தினா ம்,	எப்ப யாவ 	வாழ்ந் விட	ேவண் ம்	என்ற



ஆர்வத்தில்	ம த் வர்	கைள	நா கின்ேறாம்;	மந்திரங்கைள	நா கின்ேறாம்;
சாமிகைளக்	 ம்பி கின்ேறாம்.	அ ேபாலத்தாேன	மனித	உறவி ம்	பிரி கள்
ேதான் வ .	இந்தப்	பிரி கள்	உட க் டன்	ம த் வம்	ெசய்யப்	ெபற் ச்
சீர்ெசய்யப்	ெபறாவி ல்	 ட் ற 	வளரா .

ேகா க்கணக்கான	ெசங்கற்கைளக்	ெகாண் தான்	 வர்கள்	எ ப்பப்ப கின்றன.
அவற்றில்	அ க்கப்	ெப ம்	கற்கள்	ஒன்ைறெயான் 	த வித்	தாங்கிக்
ெகாள்வதன்	 லேம	 வர்கள்	எ ம் கின்றன.	அ ேபால,	நாம்	ஒவ்ெவா வ ம்
பிறிெதா 	நபைரத்	த வித்	தாங்கி	அைழத் க்ெகாண் 	ேபானால்	 ட் ற
ேதான் ம்;	ச க ம்	ேதான் ம்.

அ மட் மா?	ெகாத்தனார்	 வர்	கட் ம்ெபா 	இைடெவளிையச்	சரிெசய்ய
சல்லிக்	கற்கைளப்	ேபா 	வார்.	சல்லிக்	கற்கள்	கிைடக்கா 	ேபானால்	 க்கல்ைல
உைடத் ச்	சல்லியாக்கிப்	ேபா வார்.	ஆனால்,	 வரில்	சல்லி	இ ப்ப 	ெதரியா .
வரின்	ெவளிப் றத்	ெதரி ம்.	 வர்	தன் ள்	அடங்கி க் ம்	சல்லிகைளக்

காட்டா .	 த்	ேதாற்றத்ைத	மட் ம்தான்	காட் ம்.	

அ ேபால,	மனித ள் ம்	 ணக்	ேகடர்கள்	சிலர்	இ க்கத்தான்	ெசய்வர்.
பலவீனர்கள்	இ ப்பர்.	நலிந்ேதார்	இ ப்பர்.	மனித	ச கத்தின்	இந்தக்	 ைறகள்
ெவளிேய	ெதரியாமல்	நடந் ெகாள்வ தான்	 ட் றவின்	ேநாக்கம்.
வல்லவர்க ம்,	வல்லைமயற்றவர்க ம்,	ஒத்தா ம்,	உயர்ந்தா ம்,	தாழ்ந்தா ம்,
ஒ ங் 	ேசர்ந் 	தடத் ம்	இயக்கேம	 ட் ற .

ட் றவில்	அங்கத்தினர்கள்	 தலாகேவா,	 ைற	வாகேவா,	 தலீ
ெசய்யலாம்.	ஆனால்	 தலீட் ன்	அளவால்	உயர் ம்	இல்ைல;	தாழ் ம்	இல்ைல.
எல்லா	 க் ம்	ஒேர	வாக் த்தான்	 ட் ற 	சாதி,	மதங்	க க் 	அப்பாற்பட்ட
ந 	நிைலையப்	ேப தல்	ேவண் ம்.	அ மட் மல்ல.	 ட் றவில்	ெசய்யப்ெப ம்
தலீட் க் ச்	சந்ைத	வட் டக்	கிைடக்கா .	 ைறந்த	வட் தான்	கிைடக் ம்.

ஆதிபத்திய	நஞ் க் 	மாற் 	 ட் றேவயாம்.	 ட் ற 	பயன்	அளிப்ப ,	அதன்
இயக்கத்ைதப்	ெபா த்த .	 ட் ற 	அைமப்பி ள்ள	அங்கத்தினர்கள்	அதன்
ெசயற்பாட் ற்ேகற்ப,	பயன்	அைடவர்.

ட் ற 	ஜனநாயக	மர கைளப்	பின்பற் வ ,	 ட் ற 	ெவற்றி	ெபற	அதன்
அங்கத்தினர்கள்	ெதாடர்ந் 	இயங்கேவண் ம்.	ெபா ளாதார	ேமம்	பாட் க் ம்
ட் றேவ	சிறந்த .	 ட் ற 	 லம்தான்	கைட	ேகா 	மனிதைன ம்

கைடத்ேதற்ற	இய ம்.



ட் றவாளர்,	 றிப்பாகச்	 யநலமற்றவராக	இ க்க	ேவண் ம்.	இந்தப்
பண்பிைனப்	ெப தல்	எளிதன் .	 ைறந்தபட்சம்	நிர்வாணத்	தன்ைம ைடய
யநலத்ைத	யாவ 	தவிர்க்க	ேவண் ம்.	ெபா 	நன்ைமக் 	விேராத	மான	 யநலம்

உைடயவர்கள்	 ட் றவில்	அங்கத்தின	ராகச்	ேசர்வதில்அர்த்தமில்ைல.	

ட் றவில்	அங்கத்தினராகச்	ேசர்வதன்	ேநாக்கம்:	பலரின்	 ைண	ெகாாண்
யநலத்ைத	நிைறேவற்றிக்	ெகாள் தல்.	அ ேபாலேவ	பல க் 	இவ ம்	உதவ

ேவண் ம்.	பரஸ்பர	உதவியின்	ம ெபயேர	 ட் ற .

ட் றவாளனின்	வி ப்ப ம்,	விைழ ம்,	பிறர்	நலம்	சார்ந்ததாகேவ	இ க் ம்.
ட் றவாளன்	பிற க் ச்	ெசய் ம்	உதவிையக்	கடைமயாகேவ	க 	வான்.	அந்த

உதவிக் க்	ைகம்மாறாகப்	பிறிெதா 	உதவிையேயா,	நன்றிையேயா,
பாராட் க்கைளேயா	எதிர்பார்க்கக்	 டா .

ட் றவாளன்	எப்ேபா ம்	ெசால்ல	 ந்தமாட்டான்;	ேகட்பதிேலேய	ஆர்வம்
காட் வான்;	அவசியம்	ஏற்ப ம்:	ெபா 	சில	ெசால் வான்;	பலர்	வாயிலாக ம்
ேகட்கேவ	வி ம் வான்.	 ட் றவாளனின்	உரிைமகள்	பின்	தள்ளப்	ெப ம்	எந்தச்
ழ்நிைலயி ம்,	கடைமகேள	 ன்நிற் ம்	எல்ேலா ட ம்	ஒத் ப்	ேபாவேத
ட் றவாளனின்	கடைம.

ெசல்வத்ைதச்	சம்பாதிப்பதால்	மட் ம்	ெசல்வராகி	விட யா ,	அப்ப ச்
ெசல்வரான	வரலா ம்	இல்ைல.	வ வாய்க் 	ஏற்ற	வாழ்க்ைக,	ெசல
ஆகியவற்ைற	ேமற்ெகாள்வதன்	 லம்தான்	ெசல்வராக	 ம்.

வர -உத்தரவாதமில்லாத .	ைகயில்	வந்த	அல்ல 	வரப்ேபாகிற	உத்தரவாதம்
ெசய்யப்	ெபற்ற	வர க்ேகற்ப	ெசல 	ெசய்ய	ேவண் ம்;	சிக்கனப்ப த்த	ேவண் ம்.
அேதேபாழ் 	நல ைடய	வாழ்க்ைக ம்,	நடத்த	ேவண் ம்.

அதனால்தான்	 ட் றவில்,	 தலில்	பண்டக	சாைல	கள்	ேதான்றின.
நியாயவிைலயில்	கலப்பட	மில்லாத,	 கர்	ெபா ள்கள்	கிைடக்கக்	 ட் ற ப்
பண்டக	சாைல	கள்	உத்தரவாதமளித்தன.	ேதைவக் ரிய	ெபா ள்க ம்	எளிதில்
கிைடத்தன.

ெபா ளாதாரத்தில்	மிகப்	ெபரிய	அம்சம்	சிக்கனம்	தான்.	‘வாழ்க்ைகச்	ெசல க்ேக
ேபாதவில்ைல.	எப்ப ச்	சிக்கனப்ப த் வ ?	--இ 	இன் 	பலர்	ேகட் ம்	ேகள்வி
உண்ைமையச்	ெசால்லப்	ேபானால்	ஒ வர்	ெசய் ம்	ெசல களில்	 தற்	ெசலவாகச்



ேசமிப்ேப	அைமயேவண் ம்.	இங்ங்ணம்	ேசமித்த	ெபா ள்	எய்ப்பி ள்	ைவப்பாக
உதவி	ெசய் ம்,

அ த் ,	 ட் றவில்	ெபா ள்	உற்பத்தி.	ேவளாண்	ைமப்	ெபா ளாதாரத்தில்
ட் றவின்	பங் 	பற்றி	 ன்ேப	 றிேனாம்.	அ த் ,	 ட் ற 	 ைறயில்	சி

ெதாழில்கைளத்	ெதாடங்கி	இயக் தல்.	சி ெதாழில்	 ட் ற 	சங்கங்கள்	நம
நாட் ல்	ேவைல	வாய்ப் க்	கைள	வழங்க	உதவி	ெசய் ம்.

இன் 	நம 	நாட் ன்	 தல்	பிரச்சைன	ேவைல	யின்ைமேய.	ேவைலையத்	ேத
அைல ம்	இைளஞர்கள்	பல	இலட்சங்கள்	ைகம்	மாறி	ஒ 	சி 	பணி	வாங்
வதற் ப்	பதிலாக	 ட் 	 யற்சியில்	சி ெதாழில்கைளத்	ெதாடங்கினால்
அவர்க க் ம்	ேவைல	கிைடக் ம்;	ேவ 	சில க் ம்	ேவைல	வாய்ப்பளிக்கலாம்.
சி ெதாழில்	 ட் ற க க் 	ைமய-மாநில	அர கள்	நிைறய
ஊக்கமளிக்கின்றன.

பிரதமர்	ேந 	ேயாஜனா	 ய	ேவைல	வாய்ப் த்	திட்டத்தில்	நப க் 	ஒ 	இலட்ச
பாய்	40	வி க்கா 	மானியத் டன்	த கிறார்கள்.	இந்தத்	திட்டத்தில்	பத்

இைளஞர்கள்	ஒ ங்கிைணந் 	உதவிையப்	ெபற் ச்	சி ெதாழில்	ெதாடங்கலாம்.

ேம ம்	 தலீட் க் - ட் ற 	அைமப்பி ைடய	பங் 	 லதனத் க் ,	10	பங்
வங்கிகள்	த ம்.	சிறப்பாகத்	ெதாழிற்	 ட் ற 	வங்கி	த ம்.	ஆதலால்,	இன்
வா ம்	 யற்சியி ப்பின்	பணத்திற் ப்	பஞ்சேம	யில்ைல.

இந்தச்	ச ைககைளக்	க வியாகக்	ெகாண் 	கடன்	வாங் ேவார்	பலர்.	ஆனால்
சிலர்தான்	 ைமயாகப்	பயன்ப த் கின்றனர்.	 ட் றைவக்	கடன்	வாங் வதற்
ரிய	சாதனமாகக்	க தாமல்,	ெபா ளாதார	 ன்	ேனற்றத்திற் ரிய	சாதனமாகப்

பயன்ப த்தினால்	நிச்சய	மாக	வாழ்க்ைகயில்	வளம்	ெப ம்.

ஆர்வம்	நிைறந்த	அர்ப்பணிப் ணர் டன்	 ய	 ட் ற 	 யற்சிகள்	ேதான்றின்,
ெபா ளாதாரம்	வள ம்,	 ைறந்த	 தலீட் ல்	வியக்கத்தக்க	ெபா ளா	தார
ன்ேனற்றத்ைதக்	காண	 ம்,	அ மட் மல்ல.	 தலாளி-ெதாழிலாளி	என்ற

ச க	அைமப் 	 ைற	மைற ம்,	எல்ேலா ம்	ஓர்	நிைலேய	என்ற	ெகாள்ைக	ேம ம்.

மக்கள்	 விைய	நடத்தேவண் ம்	எனில்,	ெபா வில்	நடத்தேவண் ம்	எனில்,
அதற் ரிய	ஒேர	ஒ 	சாதனம்	 ட் ற தான்	அதனால்,	ேசாவியத்தில்	 ரட்சிக் ப்
பின்	 னர்நிர்மாணத்தில்	ஈ பட்ட	மாேமைத	ெலனின்,	 ட் ற 	இயக்கத்தில்
தனிக்	கவனம்	ெச த்தினார்.	 ட் றவின்	வளர்ச்சிேய	ேசாஷலிசத்தின்



வளர்ச்சிக் 	ஒப்பா ம்	என்றார்.	ெபா ளாதாரச்	சீரைம ைடய	ச தாய	அைமப்
கா ன்றக்	 ட் றேவ	சாதனம்	என்றார்.

மக்களின்	சிந்தைனப்	ேபாக்ைக ம்	ெசயல்கைள ம்	மாற்றிச்	ச தாயத்திற் ப்
பயன்ப பவர்களாக	மாற் 	வதில்தான்	 ட் றவின்	ெவற்றி	இரகசியம்
இ க்கிற .	ச க	மாற்றத்திற் 	உந் 	சக்தியாக ம்,	உ ைண	யாக ம்
ட் ற 	ெவற்றி	ெபற்றால்தான்	 ட் ற 	இயக்கத்திற் 	அர்த்த ண் .

ட் ற 	ெவற்றி	ெபற்றால்தான்	நம 	நாட் ன்	ெபா ளாதாரம்	பலமான
அஸ்திவாரத்தில்	அைம ம்.	நாட் ன்	 தந்திரத்திற் ம்	பா காப் 	ஏற்ப ம்.

இன் 	நம 	நாட் ல்	 ட் ற 	இயக்கம்	வலிைம	யாக	இல்ைல.	ஏன்	ெபா வாகச்
சிற் ாரிலி ந் 	 ல்லி	வைர	ஆட்சியி ம்,	ெபா ளாதார	 யற்சிக ம்	ஜனநாயக
மர கள்	வழி	நடக்கேவண் ம்	என்பேத	அரசியல்	சட்டத்தின்	ேநாக்கம்,	ஊராட்சி,
ட் ற 	அைமப் களில்	மக்கள்	ஆர்வத் டன்	ஈ பட	ேவண் ம்.

இன் 	நம் ைடய	நாட் ல்	ஊராட்சி	மன்றங்	களி ம்,	 ட் ற 	அைமப் களி ம்
மக்கள்	பங்ேகற்க	 யாமல்	அர ,	அதிகார	வர்க்கத்தின்	ைகயில்	ஒப்பைடத்
வி கின்ற .	கா 	பாதி,	நா 	பாதி	என்ப 	ேபாலத்தான்	 ட் ற 	இயக்கம்.
தங்க ைடய	உரிைம	பறிக்கப்பட்டைம	 றித் 	மக்களிடத்தில்	ேகாபம்	எ ம்
ஏற்பட்டதாகத்	ெதரியவில்ைல.

அந்த	அைமப் க்கள்	இயங்கியேபா ,	அங்கத்தினர்	கள்	அந்த	அைமப் க்களில்
ஆேவசிக்கப்	ெபற் ப்	பங் 	ெபற்றி ந்தால்	ேகாபம்	வந்தி க் ம்.	பல	 ட் ற
அைமப் களில்	 ங் ம்	அைமப் கேள	மி தி.	மகாசைபக்	 ட்டத்திற்
அங்கத்தினர்களின்	வ ைக	மிக ம்	 ைற	வாகேவ	இ க் ம்.	”ேகாரத்ைத
ைவத்ேத	தப்பித் க்	ெகாள்வார்கள்	நிர்வாகிகள்”.

இன் 	நம 	நாட் க்	 ட் ற 	நிர்வாகத்தில்	அரசின்	தைலயீ கள்	அதிகம்.
ட் ற 	நிர்வாகத்தில்	அரசின்	தைலயீ கள்	 ைறயேவண் ம்.	 ட் ற

நி வனங்களிேல	 ட	இரண் 	சாதி	 ைறயி க்கிற .	அரசின்	அ வலராகப்
பணி	ெசய்பவர்க க் க்	ைக	நிைறய	ஊதியம்.	 ட் ற 	சங்கத்தின்
சிப்பந்திக க் ச்	சம்பள	விகிதம்	மிக ம்	 ைற .

ேம ம்	 ட் ற த்	 ைறயில்	ேவைல	பார்க் ம்	சில	அர 	அ வலர்க க் க்	 ட
அர த்	 ைறையப்	ேபால	ஊதியம்	இல்ைல	என்ப 	ஒ 	 ைற.	ஆதலால்	இன்
நம 	 ட் ற த்	 ைற	பலமாக	இல்ைல.	 ட் ற த்	 ைறையச்	சீரைமக்க



உடன யாக	மக்கள்	 ன்வர	ேவண் ம்.

ைமய	அர 	 ட் ற த்	 ைற	 றித் ,	ெகாண் 	வர	இ க் ம்	நா 	த விய
ட் ற ச்	சட்டம்	விைரவில்	வ ம்	என் 	எதிர்பார்ப்ேபாமாக	 ட் ற 	அைமப்பில்

இன் 	சரியான	அ த்தளம்	இல்ைல.	ஆனால்	ேமல்மட்ட	அைமப் 	பலமாக
இ க்கிற ,	இைதத்	தவிர்த் 	அ மட்ட	அைமப் கள்	பலமானைவயாக
அைம ம்ப 	ெசய்யேவண் ம்.

நம 	நாட் ப் ற	மக்களின்	 ன்ேனற்றதிற் க்	 ட் ற த்	 ைறையத்	தவிர	ேவ
வழியில்ைல	என்பைத	நாம்	உ தி	ெசய் ெகாள்ள	ேவண் ம்.	சிறிய	வர்கைள ம்,
பலவீனமானவர்கைள ம்	பா காத் ப்	பயன்ப த் வேத	 றிக்ேகாள்.	நமக் க்
கதி	 ட் றேவ	யாம்.	ேவ 	வழி	எ ம்	இ ப்பதாகத்	ெதரியவில்ைல.

ச கம்	 வ ம்	வளம்ெபற் 	வாழ்வதற் ரிய	 யற்சிக க் த்	 ைணயாக
அைமயக்	 ய 	 ட் ற 	தான்	உலகத்தில்	இ வைர	ஏற்பட் ள்ள	 ன்ேனற்ற
ெமல்லாம்	 ட் ற 	அ ப்பைடயில்தான்	என்ப 	வரலா .	இந்த	நிைனப் -
சிந்தைன,	நமக் க்	 ட் ற	வின்	பால்:	ஈ படத்	 ண் ம்.

சில	இடங்களில்	 ட் ற 	ேதால்வி	அைடயலாம்.	இந்தத்	ேதால்விக் க்	காரணம்
உள்ளார்ந்த	 ட் ற 	உணர் 	இல்லாைமேய.	ேதால்விகைளக்	கண் 	 வள
ேவண் ய	அவசியம்	இல்ைல.	உயிர்ப் ம்,	உற ம்,	 ட் ற ப்	பண் ம்	உைடயவர்கள்
எந்தச்	 ழ்நிைல	யி ம்	ெவற்றி	ெபற் 	வி வார்கள்.	இ 	உ தி.

ஒன் 	ேசர்ந் 	நம்ைமக்	காத் க்	ெகாள்ேவாம்!	
ஒன் 	ேசர்ந் 	உண்ேபாம்!	
ஒன் 	ேசர்ந் 	வீரியம்	ெப ேவாம்!	
ஒன் 	ேசர்ந் 	அறிெவாளி	ெப ேவாம்!	
எவைர ம்	ெவ க்காமல்	இ ப்ேபாம்!

ட் றவின்	வழி	வளம்	காண்ேபாம்!	வாழ்விப்ேபாம்!	வாழ்ேவாம்!	இ ேவ	நாம்
ெசல்லேவண் ய	வழி-தடம்

								--	1-10-94	அன் 	ம ைர	வாெனாலியில்	ஒலிப்பரப்பான	உைர.
----------------
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மா ட	வாழ்க்ைக	தற்ெசயலாக	ஏற்பட்ட ம்	அல்ல.	அஃெதா 	விபத் ம்	அல்ல.
இயற்ைக	நியதி.	திட்ட	மிட் ப்	பரிணாம	வளர்ச்சியில்	வாய்த்த 	இந்த
வாழ்க்க்ைக,	அற் தமான	ஆற்றல்மிக்க	 லன்க ட ம்	ெபாறிக ட ம்
அைமந்த 	இந்த	வாழ்க்ைக.

இப்ப 	அைமந்தெதா 	வாழ்க்ைக	பய ைடயதாக,	 கழ்மிக்கதாக	அைமய
ேவண்டாமா?	அைம கள்	மி தி 	 ைடய	இந்த	வாழ்க்ைக	எதற்காக?	அறி
அறி ம்	க விகள்,	ெசயல்	ெசய் ம்	ெபாறிகள்	அைனத் ம்	அைமந்த
வாழ்க்ைகயின்	ேநாக்கம்தான்	என்ன?	பயன்	தான்	என்ன?	அறிந் ெகாள்ள
ேவண்டாமா?	காற் ள்ள	ேபாேத	 ற்றிக்ெகாள்ள	ேவண்டாமா?

உடம்ெபா 	உயிர்	ெபா ந்திய	நிைலயில்	வாழ் க் 	உயிர்ப்பாக	இ ப்ப 	 ச் க்
காற் 	 ச் க்	காற் 	அடங்கினால்-உயிர்ப் 	நின்றால்	மரணம்.	அதனால்,	உடலில்
உயிர்ப் 	நிைல	இ க் ம்ெபா ேத	தகாதன	வற்ைறெயல்லாம்	 றத்ேத	தள்ளி,
நல்லன	ெகாள்ள	ேவண்டாமா?	எண் ங்கள்	சிந்தைன	ெசய் ங்கள்!

ேத ,	ேசா 	நித்தம்	தின் ,	சின்னஞ்	சி கைதகள்	ேபசி,	ேவ க்ைகமனிதராய்
மாண் 	ேபாகக்	 டா .	 கழ்மிக்க	வாழ்க்ைக	வாழ்தல்	ேவண் ம்.	அதனா
லன்ேறா,	தி க் றள்	அறத் ப்பால்-இல்லறவியலின்	 வில்	" கழ்"	என் 	ஓர்
அதிகாரம்	ைவத்த .	 கழ்	ெப தல்	என்ப 	எளிதன் ;	இமயத்தின்	உச்சியில்
ஏ வதி ம்	க னமான .	ேபச்சால்,	எ த்தால்	பாராட் 	வரலாம்.	அ 	 கழன் .
பதவிகளால்	 ற்றி	நின் 	பயனிைடேவார்	வானள்◌ாவப்	 கழலாம்.	அ ம்	ேபாலி
யேயாம்!	விளம்பரம்	தான்	 கழன் 	!

ெசயல்வழிச்	சாதைனகள்	ெசய்வ தான்	 கழ்	ெப தற் ரிய	வழி!	அந்தச்
சாதைனக ம்	 ட	நாட் ன்	வரலாற்ைற	நகர்த் வதாக	அைமய	ேவண் ம்;
மா டத்ைத	அரித் த்	தின் 	அழிக் ம்	சாதிப்பிரிவின்ை◌	கள்,	ெகா ய
ேநாய்கள்,	வ ைம	ஆகியவற்றிலி ந் 	மக்கைள	மீட்ெட க் ம்	பணிேய
கழ்மிக்க	பணி!	அ ேவ	வாழ்க்ைகயின்	 றிக்ேகாள்!	இலட்சியம்!



ெசன்ற	காலத்தில்	இலட்சிய	வாழ்க்ைக	வாழ்ந்த	சிலர்	சாதித்த	சாதைனகளாேலேய
இன் 	நம் ைடய	வாழ்க்ைக	நடந் 	ெகாண் க்கிற .	ஒவ்ெவா 	மனித
க் ம்,	மனித	ச தாயத்திற் ம்	 றிக்ேகாள்	ேதைவ!	இலட்சியம்	ேதைவ	இன் ,

இலட்சியம்	உைடய	மனிதர்	கைளத்	ேத ம்	காணக்	கிைடப்பதில்ைல.	ஒ 	சிலர்,
சின்னஞ்சி 	ெசயல்கைளேய	இலட்சியம்	என் 	க திக்	ெகாண் ள்ளனர்.	ேவ
சிலர்	பணம்	சம்பாதிப்பைதேய	இலட்சியமாகக்	ெகாண் ள்ளனர்.

கற்றவர்க ம்	அறிஞர்க ம்	வீரர்க ம்	பண்ம்	சம்பாதிப்பைத	ஒ நா ம்
வாழ்க்ைகயின்	இலட்சியமாகக்	ெகாள்ளமாட்டார்கள்,	சின்னஞ்சி 	ெசயல்கள்
ெசய்வ ,	பணம்	சம்பாதிப்ப 	இைவெயல்லாம்	இலட்சியங்கள்	ஆகா.
வாழ்க்ைகயின்	ப க்கற்கள்	என் 	ேவண் மானால்	ெகாள்ளலாம்.

” றிக்ேகாள்	இலா 	ெகட்ேடன்”	என் 	பா கின்	றார்	அப்பர கள்.	உட க்
ஆன்மா	மரத்திற் 	ேவர்!	மனித க் 	இலட்சியம்;	வாழ்க்ைகயில்	மனிதன்	அ ைம
தியாக	இ க்கக்	 டா !

ஒ 	ேவைலைய	ஊதியத்ைதேய	 றிக்ேகாளாகக்	ெகாண் 	ெசய்வ 	அல்ல
பயந் 	ெகாண் 	ெசய்வ 	என்ற	 ணமி ந்தா ம்	அ ைமத்	தனேமயாம்;

ஒ 	ேவைலைய-ஒ 	பணிைய	அந்த	ேவைலக்	காகேவ	தாேம	ஆர்வத் டன்
பயன்பா 	கிைடக் ம்	வைகயில்	ெசய்வ 	 தந்திரமான	வாழ்க்ைகயா ம்:	தாம்
எ த் க்ெகாண்ட	பணிைய	 ைறயாகச்	ெசய்வேத	இலட்சியம்;	 தந்திரம்;
இன்பம்!

ஒ வன்	தன் ைடய	வாழ்க்ைகயின்	இலட்சியம்	எ 	என் 	சிந்தைன	ெசய்
	ெசய்ய	ேவண் ம்.	ஒ 	சில க் த்	தன்	வாழக்ைகக் 	என் 	இலட்சியம்

நிர்ணயம்	ெசய் ெகாள் ம்	 ழல்	அைமயா ேபாகலாம்.	அப்ேபா 	நீ ம்	நிழ ம்
ேபாலத்	தன் ைடய	ேதாழைமயாகப்	பழ ம்	சில	நண்பர்கைள ம்	உடன்
ேசர்த் க்ெகாண் 	ஒ 	 ட் 	இலட்சியமாக	எ த் க்ெகாள்ளலாம்.	பலர்
வாழ்வில்	இ ேவ	நைட ைறயில்	சாத்தியம்;	அப்ப 	எ த் க்ெகாண்ட
இலட்சியத்திற்காகேவ	வாழ்தல்	ேவண் ம்;	ேபாராட	ேவண் ம்.

இலட்சியம்	என்ப 	ெப ம்பா ம்	நாட்ைட ம்	மக்கட்ச தாயத்ைத ம்
ைமயமாகக்ெகாண் தான்	அைம	 ம்.	மற்ற	உயிர்க் லத்ைத	ைமயமாகக்
ெகாண் 	இலட்சியம்	ேதான்றலாம்.	ெமாழி,	சமய	அ ப்பைடயி ம்	 ட	இட்சியம்
ேதான்றலாம்.	எ த் க்ெகாண்ட	இலட்சியத்ைத	அைடவதற்ேகற்றவா
தன் ைடய	ஆற்றைல	வளர்த் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.



இலட்சியம்	வாழ்க்ைகக் 	இன்றியைமயாத .	கடந்த	காலத்	ேதால்விகைள ம்
ன்பங்கைள ம்	மறத்தல்,	தன்	 ன்ேன	நிற்பனவற்ைற	நா தல்,	நிகழ்காலத்ைத

மதித்தல்,	எதிர்காலத்ைத	ேநாக்கி	விைரந் 	பணி	ெசய்தல்	 தலிய	 ணங்கள்
ேவண் ம்.

பழக்கம்,	 ணத்திற் 	அ ப்பைட	 ணம்,	இலட்சி	யத்ைத	இனம்	காட் ம்.
எ த் க்ெகாண்ட	இலட்சியத்	திற் ரிய	பணிகைள	அர்ப்பணிப் 	உணர் டன்
ெசய்க	எ த் க்ெகாண்ட	இலட்சியத்திற்காகப்	ேபாரா 	உயிைரக்	ெகா த் ப்
ேபாரா !

ெவ ம்	ேசாற் ப்	பிண்டமாக	 	ஆண் கள்	வாழ்	வைதவிட	இலட்சியத் டன்
சில	ஆண் கள்	வாழ்ந்தாேல	ேபா ம்,	வரலாற்றில்-ெசய்திகளில்	இடம்	ெப வ
இலட்சியம்	அல்ல,	நீேய	நாட் ன்	வரலாற்ைற	உ வாக்க	ேவண் ம்.	அ ேவ,
இலட்சியம்	நிைறந்த	வாழ்க்ைக	ெதளிவான	இலட்சியத்ைத	ேதர் 	ெசய்
ெகாள்க!	அந்தச்	இலட்சியத்திற்காகப்	ேபாரா க	இைட றின்றிப்	ேபாரா	 க
இலட்சியேம	வாழ்ெவன	வாழ்க!

வாழ்க்ைக,	 ன்னர்க்	 றியப 	அறி 	சார்ந்த ;	அறிவியல்	சார்ந்த .	 லன்கள்
அைனத் ம்	அறிைவ	அறிய ம்,	அறிந்த	அறிைவ	உணர்த்த ம்	 யன.	ெபாறிகள்
கர் ச்	சாதனங்கள்	மட் மல்ல.	அறி 	அ ப்பைடயில்	ெசயற்ப ம்	ெதாழிற்

க விக மா ம்.	இலட்சியத்ைத ம்,	இலட்சியத்தின்	அ ப்பைடயிலான
ெசயைல ம்	ஆய் 	ெசய் 	இலட்சியத்ைதத்	ேதர் 	ெசய் ெகாள்வேத	அறிவியல்
பாங் ,

அன்பாக	இ ப்ப 	என்ப 	ஒ 	 ணம்-பண் 	இந்த	அன் 	 ட,	 யநலத்தின்
காரணமாக	அைமயலாம்:	அத்தைகய	அன் க் க் ட	இைட றி கள்	உண்
ஆனால்,	அன்ேப	இலட்சிய	அ ப்பைடயிலி ப்பின்	அந்த	அன் வள ம்.
பிைறநிலாப்ேபால	வள ம்;	எல்லா	இடர்ப்	பா கைள ம்	கடந் 	வள ம்.
பிரிவதற் றிய	காரணங்	கள்	ேதான்றினா ம்	அக்காரணங்கள்
றக்கணிக்கப்ப ம்.

மானம் ட	 டப்பிறந்த தான்.	அ ேவ	இலட்சிய	அன் ,	இத்தைகய
அன் ைடேயார்	சில	ெபா 	மரணத்	தி ம்	 ட	ஒன்றாகிவி வர்.	இந்த	அன் ,
இலட்சிய	அன் ,	இங்ங்ணம்	அன் ,	இலட்சிய	அன்பாக	மாற	ேவண் மானால்,
ஒ வைர	ஒ வர்	 ரிந் ெகாள் ம்	இயல் 	ேதைவ.	அறிவறிந்த	நட் ம்	உற ேம
இலட்சிய	அன்பாக,	உறவாக	 ம்;	வளர	 ம்.



எ த் க்ெகாண்ட	இலட்சியத்தில்	நிைலயாக	நின் 	உைழத்திட,
தளர்ச்சியில்லாமல்	அந்தத்	திைசயில்	ெசல்ல	அறி 	ேவண் ம்,	இலட்சியத்தின்
வழியில்	நைடெப ம்	பணிகைள,	ெசய் ம்	காரியங்கைள	அறிவியல்	பார்ைவ	 டன்
ஆய் 	ெசய் ,	 ைறகைள	நீக்கச்	ெசய் 	ெகாண்ேட	ேபாக	ேவண் ம்.

இலட்சிய	வாழ்க்ைகைய	வி ம் பவர்கள்	தங்க ைடய	 ழ்நிைலகளின்
காரணமாகப்	பலவீனம்	அைடந் 	விடக் டா .	 ழ்நிைலகைள ம்	சரிப்ப த்திக்
ெகாண் 	அவற்ைறக்	க விகளாக	அைமத் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.

அறிவியல்	என்ப 	எைத ம்	ஆராய்ந் 	ெதளிந் 	 கைள	எ ப்ப ,
வி ப்பங்களின்	ப ம்	ஆைசகளின்	அ ப்பைடயி ம்	உணர்ச்சிகளின்	நிைலயி ம்

	எ த்தல்	 டா .

வாழ்வதற் ம்,	பலர்	 வாழ்வதற் ம்,	இம்மாநிலம்	பய றத்தக்க	வைகயில்
இலட்சியத்ைத	ேதர் 	ெசய்ய	 ம்,	ேதர் 	ெசய்த	இலட்சியத்ைத	அைட ம்,	 யற்சி
க க் ம்	அறி 	ேதைவ.	அறிவியல்	பார்ைவ	ேதைவ.	அறிவியல்	சார்ந்த

க ம்	ெசயல்க ேம	ெவற்றிையத்	த ம்.	இலட்சியத்ைதத்	ேதர் 	ெசய்க;
அறிவியல்	 ைற	யில்	ஆய் 	ெசய் 	இலட்சியத்ைதத்	ேதர் 	ெசய்க,	அந்த
இலட்சியத்ைத	அைட ம்	 யற்சி டன்	வாழ்க!

மனிதன்	தனிேய	வாழ்ந் விட	 யா ,	அவன்	பல டன்	 	வாழேவண் ய
நிர்ப்பந்தம்	இ க்கிற .	அதனால்,	 வாழ்கிறான்.	அதனால்,	அப்ப க்	
வாழ்வ 	அன்பின்	அ ப்பைடயில்,	உற களின்	அ ப்	பைடயில்	இல்ைல.	நாடகம்
நடத் கிறான்;	 யநலத்திற்காக ம்,	பயத்திற்காக ம்	 வாழ்வைதப்ேபால
ந த் 	வாழ்கின்றான்.	.

அவன்	அன் டன்	 ய	உற 	வாழ்க்ைகைய- 	வாழ்தைலப்	ெப ம்	ேபறாகக்
க வதில்ைல.	இத்தைகய	மனிதக்	 ட்டத்தில்	அன் ,	கைடச்	சரக்ேகயாம்.

நம் ைடய	நாட் ல்	இன்ன ம்	ச தாயம்	உ வாக	வில்ைல.	"ஒ வர்
எல்லா க்காக ம்,	எல்லா ம்	ஒ வ க்காக ம்"	என்ற	ச தாய	நியதி,	ஒ ங்
ஒ க்கம்	ெவற்றி	ெபற்றால்தான்	ச தாயம்	உ வா ம்.	இன் 	மனித லத்ைத
வ த் ம்	தீைமகைள	எதிர்த் ப்	ேபாராடேவண் மாயின்,	 தலில்	ச தாய
அைமப் 	உ வாக	ேவண் ம்.	அங்ங்ணம்	ஒ 	ச தாயம்	தி ெரன்
உ வாகிவிடா .	ஒ 	இலட்சியம்	ேதான்றினால்தான்	ச தாயம்	உ வா ம்.



இன் 	நம்பிக்ைக ம்	நல்ெலண்ண ம்	நிைறந்த	ஒ 	இலட்சிய	ேநாக்க ைடய
ச தாயத்ைதக்	காண்ப	தற் 	தைடகள்	பலப்பல	உள்ளன.	அவற் ள்	தைல	யாய
பணம்!

அ த்த	தைடகள்	அ க்கா ,	அவா,	ெவ ளி	ஆகிய	தீயபண் கள்!	இத்தீய
பண் களின்	பைடக்கலன்களாக	உள்ளைவ	 ட் க்கள்,	கள -காவல்,	 வர்கள்,
ேவலிகள்	பட்டங்கள்,	பதவிகள்	 தலியன.	இைவெயல்லாம்
ஒ ங்கிைணந் ெகாண் 	ச தாயம்	அைமத்தற் ரிய	அ ப்பைடகைளத்
தகர்க்கின்றன:	மனிதைனப்	பிரித் 	வி கின்றன.

இன் 	ஊர்,	அர க்	கணக்கின்ப தான்	உள்ள .	ஊர்	என் 	இலக்கணப்ப
"ஒ வ க்காக	எல்லா ம்,	எல்லா க்காக ம்	ஒ வர்"	என்ற	இலட்சியம்	மக்களிடத்
தில்	இல்ைல,	ஆேராக்கியமில்லாத	ேபாட் கள்,	இலாப	ேவட்ைடகள்,	தைலைமத்-
தனத்திற் 	ஆைச	 தலியன	ஊைர	நாள்ேதா ம்	அழித் 	வ கின்றன.	இவற்ைற
நா ம்	எதிர்த் ப்	ேபாரா ச்	ச தாயத்ைத	விரிவாக்க	ேவண் ம்;	இலட்சியத்ைத
உ வாக்க	ேவண் ம்.

இன்ைறய	 ழ்நிைலயில்	மனித லத்தில்	ஏற்பட்	 ள்ள	பிரி கைள	அகற்றி,
மனித லத்ைதச்	ச தாயமாக	உ வாக்க ம்,	ஊர்	 வாழ	அைமத்த ம்	 ட
ஒ 	நல்ல	இலட்சியமா ம்.	இந்த	இலட்சியத்ைத	இந்தத்	தைல ைறயில்
அைடந்தால்	இந்தியா	வள ம்;	வா ம்

”ெபா ளில்லார்க் 	இவ் ல 	இல்ைல”	என்ப 	வள் வம்!	“ னிவ ம்	மன்ன ம்
ன் வ	ெபான்னால்	 ம்”	என்ப 	மாணிக்கவாசகரின்	வாக் 	ச கத்ைத

இயக் ம்	சக்தி	ெபா க்ேக	உண் 	நம 	நா ,	வளமான	நா 	ெபா ள்
உற்பத்திக் 	ஏற்ப,	இயற்ைக	வள ம்	மனித	சக்தி ம்	உள்ள	நா .	ஆயி ம்,
இந்தியர்	கள்	ஏைழகளாக	இ க்கிறார்கள்.

ஏன்?	உைடைம	உைடயவர்களிடத்தில்	உைழப்ைபக்	காண்ப 	அரி
உைழப்பவர்களிடத்தில்	உைடைமையக்	காண்ப 	இயலா .	இ 	நாட் ன்	ச க,
ெபா ளாதார	அைமப் .

நம 	நாட் ல்	ேசாஷலிசம்	அல்ல 	சர்ேவாதயம்	அல்ல 	ெபா ைடைமச்
ச தாயம்	காண	இயலா .	”உைடைமக் 	ஊேழ	காரணம்”"	என்ற	சித்தாந்தம்
மக்களின்	 ைளயில்	இடம்ெபற் ள்ளவைர,	மக்கள்	தங்களிடம்	ெபா ளின்ைம
அல்ல 	உைடைமயின்ைம	 றித் 	வ ந்தமாட்டார்கள்!	



நம 	நாட் ல்	ஏழ்ைம,	வ ைம	இன் 	ேநற் த்	ேதான்றியதல்ல,
பன் றாண் க க் 	 ன்பி ந்ேத	தைல ைற	தைல ைறயாக	வ ைம ம்,
ஏழ்ைம ம்	ெதாடர்ந் 	வ கின்றன.	இதற் 	என்ன	மாற் ?	 தல்	மாற்
ட் ைடைமச்	ச தாய	அைமப் 	அல்ல 	 ட் ற ப்	ெபா நலச்	ச தாய

அைமப் .

கம்பன்,	‘எல்லா ம்	எல்லாப்	ெப ஞ்ெசல்வ ம்	எய்தலாம்"	என் 	ஒ 	இலட்சியப்
ெபா ளாதார	ச தாயத்ைதக்	காண்கிறான்.	*	60- هس (	L60	س	tD60)	tLIti
ெபா ைம	ெசய்!”	என்றான்	பாேவந்தன்	பாரதிதாசன்.	நம 	ெபா ளாதாரம்	கடன்
ெபா ளாதாரமாக	அைமயக்	 டா ;	உற்பத்திப்	ெபா ளாதாரமாகேவ	இ க்க
ேவண் ம்.

தனியார்	 ைற	கட் ப்ப த்தப்ப தல்	ேவண் ம்.	ெபா த்	 ைறைய ம்,	 ட் ச்
ச தாய	அைமப் ப்	ெபா ளாதாரத்ைத ம்	ேபணி	வளர்க்க	ேவண் ம்.
ைறேதா ம்	தன்னிைற 	காணேவண் ம்,	மக்க க் 	இலவசம்,	இனாம்

த வ 	 டா .	 றலால்	பயிர்	விைளந் விடா .	அ ேபாலச்	ச ைககளால்
மக்கள்	வளர்ந் விட	மாட்டார்கள்.

ஒவ்ெவா 	 ம்ப ம்	தன்னிைற ள்ள	 ம்பமாக	அைமயேவண் ம்;	வளர
ேவண் ம்.	நா ,	நாடா	வளத்த	தாக	அைமயேவண் ம்.	ஒவ்ேவார்	இைளஞ ம்	 ய
யற்சியில்	ெபா ள்	ஈட் ,	அப்ெபா ளால்	தான்ே◌	 யன் 	கட் ய	வீட் ல்
யி க்க	ேவண் ம்.	தான்	ஈட் ய	ெபா ளில்	பலேரா 	 	உண்ணேவண் ம்.	

”தம்மில்	இ ந் 	தம 	பாத் ண்டற்றால்”	என்றார்	தி வள் வர்.	இலட்சிய
ச தாயத்தில்	உழ க் ம்	ெதாழி க் ம்	மதிப் 	உண் .	கா கைளத்	தி த்திக்
கழனிகளாக் ேவாம்!	ஆைலகைள ம்	ெதாழிற்சாைல	கைள ம்	அைமப்ேபாம்!
உைழப்பவர்	உலைக	மதிப்ேபாம்!	ெபா ளிைனச்	ெசய்ேவாம்!

வாழ்க்ைக	உணவினால்	மட் ம்	ஆனதல்ல.	ளாழ்க்	ைகக் க்	களிப் ம்,	மகிழ்ச்சி ம்
ேதைவ	களிப் ம்	மகிழ்ச்சி ம்	நாடகம்,	திைரப்படம்	ஆகியைவகளினால்
கிைடக் ம்.	திைரப்பட	உலகம்	ேதான்றிய	பிற ,	நாடக	உலகம்	ெவ வாகக்
ைறந் 	வ கிற .	இன் 	எங் ம்	திைரப்பட	மயக்கம்.	அந்தத்

திய்ை◌ப்படங்களாவ 	மனிதர்	கைள	அவர்கள்	நிைலயிலி ந்
உயர்த் கின்றனவா	என்றால்	அ ம்	இல்ைல.

இன்ைறய	திைரப்படங்களில்	காமக்களியாட்டம்,	வன் ைற	நிகழ்ச்சிகேள	அதிக
இடம்ெப கின்றன.	திைரப்படம்	ஒ 	நல்ல	கைலேய.	திைரப்படத்தில்	நல்ல	இைச



மற் ம்	கைலயம்சங்க ம்	உண் .	இைசைய	அ பவிக் ம்	வாழ் 	ேதைவ.
இலங்ைகைய	வ ணித்த	கம்பன்	”களிக்கின்றார்	அலால்	கவல்கின்றார்,	இவர்”
என்றான்.	கைல ம்	இலக்கிய ம்	ஆன்மாைவப்	பக் வப்	ப த் ம்	தன்ைமயன.

தமிழ்,	 த்தமிழாகேவ	பிறந்த ;	வளர்ந்த .	தமிழிைச	வளர்ந்த	இைச.
கிராமங்கள்	ேதா ம்	இைசக்	கைலப்	பயிற்சி	ைமயங்கள்	ேதான்ற	ேவண் ம்.
பைழய	காலம்	ேபால்	கிராமங்களில்	தி க்ேகாயில்களில்,	தமிழ்	நாட் ன்
தனித் வம்	ெபற்ற	நாத ர	இைச	 ழங்க	ேவண் ம்,	மக்கள்	கைல,	இைச
ஆகியவற்றில்	கவனம்	ெச த்தினாேலேய	 ம்ப	வாழ்க்ைக	ெவற்றி	ெப ம்.

கிராமங்கள்	ேதா ம்	இைளஞர்கள்	நாடக	மன்றம்	அைமத் ,	நல்ல	நாடகங்கைள
எ தி	ந த் ப்	பயில	ேவண் ம்.	நிைற	நிலா	நாளின்ேபா 	தவறாமல்	இைச
நிகழ்ச்சிக ம்	நாடகங்க ம்	நடக்கேவண் ம்.	மக்கள்	வாழ்க்ைகையச்
ைமயாகக்	க தாமல்	நடத் வதற் க்	கைல,	 ைணெசய் ம்.	இைசக்கைலயில்

பழகிப்	பக் வப்	ப பவர்கள்	"மனிதர்களாக	இ ப்பர்.

நம 	ச தாய	அைமப்பில்	நாடகக்	கைலக் ம்	பல	வைகயான	இைசக்	கைலக் ம்
வாய்ப் 	இ க்கிற .	தாலாட் ல்	ெதாடங் ம்	நம 	இைசக்	கைல	வாழ்க்ைக.

ம்	ெதாடரேவண் ம்.	ஒவிய ம்	சிற்ப ம்	தமிழகத்	திற்ேக	உரிய	கைலகள்
இந்தக்	கைலகைள	ேம ம்	ேம ம்	நம் ைடய	ச தாயம்	வளர்க்க	ேவண் ம்.

ஏழிைசைய,	பண்ெணா 	ெபா ந்திய	பாடைல,	மக்கள்	மாைலப்ெபா தில்
மன்றங்கள்	ேதா ம்	அ பவிக்க	ேவண் ம்.	பண் ம்	பரத ம்	கலந்த	கைலைய
அ பவிக்க	ேவண் ம்.	இந்த	மண்ைண	விண்ணகமாக் ம்	கண்ணன்
ழேலாைச ம்	ஆடல்	வல்லானின்	ஆடற்கைல ம்	நம 	நாட் ன்	வழி	வழி	வந்த

கைலகள்!	ேம ம்	சந்தத்	தமி ம்,	சாம	கான ம்	நம 	உரிைமக்	கைலகள்
பயி ேவாமாக	வளர்ப்ேபாமாக	!

நம 	நா 	அரசியலில்,	ஆட்சியியலில்	வளர்ந்த	நா .	மனிதர்க க் ள்	உற கைள
நிர்ணயம்	ெசய் ம்	ேநாக்கில்	அரசியல்	ேதான்றிய ;	காலப்ேபாக்கில்	ஆட்சி	 ைற
வந்த !	நம 	நாட்ைட	ஆண்ட	அரசர்கள்	மக்கள்	நலம்	நா யவர்கள்.
அதனால்தான்	பிரான் ,	ேசாவியத்	ேபான்ற	நா களில்	ேதான்றிய	 ரட்சிகைளப்
ேபால	நம 	நாட் ல்	 ரட்சி	ேதான்றவில்ைல.	என் ம்	நம 	நாட் ன்	ஆட்சி,
நீதிையச்	சார்ந்தி ந்த .	அந்த	நீதி	சார்ந்த	ஆட்சி ைறைய	நாம்	ெதாடர்ந்
காப்பாறற	ேவண் ம்.

"ஒ 	 லத் க் 	ஒ 	நீதி"	என்ற	ெகாள்ைகைய	ம த் 	வள ம்	நாம்	"ஆட்சிக்



ஒ 	நீதி"	என்ற	 ைறைய	ேமற்ெகாள்ளக்	 டா .	மிக	உயர்ந்த	தரமான
மக்களாட்சி	 ைறைய	நாம்	நடத்தேவண் ம்.	ேதர்தலில்	மட் ம்	ஜனநாயகமல்ல.
"பிறப்ெபாக் ம்	எல்லா	உயிர்க் ம்"	என்ற	ெப ெநறி	நம 	நாட் 	அரசியலில்	-
ஆட்சியில்	இடம்ெபற	ேவண் ம்.

ெபாற்ைகப்	பாண் யன்	வரலா 	கண்ட	நா 	நம 	நா .	இந்த	நாட் ல்
காவல் ைறக் 	மகத்தான	ெபா ப்	 ள்ள .	காவல் ைற	அதன்	ஒ கலா கைள
உயர்த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	இந்த	நாட் ல்	ேபாலீ 	ஆட்சி	வ வைத,
ேபாலீ க்காரர்க ம்	வி ம்ப	மாட்டார்கள்.	இ 	நம் ைடய	நம்பிக்ைக,	ஏன்?
ேகா ரத்திற் க்	கலசம்	ேபால,	நாட் ற் க்	காவல் ைற	அைமயேவண் ம்.

மக்கள்,	நாட் ன்	வளர்ச்சியில்	தனிப்பட்ட	 ைற	யி ம்	 ட் 	 ைறயி ம்
பங்ேகற்க	ேவண் ம்.	நம் 	ைடய	நா 	சட்டத்தால்	ஆளப்ப வ .	ஆதலால்,	சட்டத்
திற் 	மக்கள்	மதிப்பளித் 	ஒ கேவண் ம்;	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.
சட்டங்க ம்	விதி ைறக ம்	மதிக்கப்ப ம்	நாட் ல்தான்	மக்களாட்சி	 ைற	பயன்
த ம்,	சட்டத்ைத	 டமாக் வ 	அராஜகத்திற் 	வழி	வ க் ம்.

நம் ைடய	நாட் ல்	ேதசியக்	 ைமப்	பண் கைளப்	ேபாற்றி	வளர்ப்ேபாம்!	அரசின்
ச தாய	ேமம்பாட் ப்	பணிக க் 	ஒத் ைழப்ேபாம்!	அர 	தீட் ம்	ஐந்தாண் த்
திட்டங்கைள	நிைறேவற் வதில்	உடன்	நிற்ேபாம்!	அரசின்	அந்நியக்	கடன்கைளக்
ைறக்க,	சி ேசமிப்பில்	 தலீ 	ெசய்ேவாம்!	எங் ம்	அைமதி ம்	சமாதான ம்

சேகாதரத் வ ம்	 ய	வாழ்க்ைக	நடத் ேவாம்	வளர்ப்ேபாம்!

நம 	நா 	ஆன்மிகத்தில்-சமய	ெநறிகளில்	ெசழித் 	வளர்ந்த	நா .	ேவதங்க ம்,
உபநிடதங்க ம்,	சாத்திரங்க ம்,	தி ைறக ம்,	திவ்வியப்பிரபந்த	 ம்	ெபற்
விளங் ம்	நா .	இன் ம்	இந்தியா	உலகிற் 	அளிக்கக்	 ய 	ஞானம்	ஆன்மிகம்
என்ப 	கட ள்	நம்பிக்ைக	மட் மல்ல;	வழிபா 	மட் மல்ல;	சமய	ெநறி	சார்ந்த
சடங் க ம்	அல்ல.

ஆன்மிகம்	என்ப 	ஆன்மாவின்-உயிரின்	தரத்ைத,	த திப்பாட்ைட	உயர்த்திக்
ெகாள் ம்	ெகாள்ைக.	வாழ்க்ைக	 ைற	நாத்திகர்க க் ம்	 ட	ஆன்மிகத்தில்
ஈ பா 	உண் .	அன் ,	ெபா த்தாற் ம்	sist,	மனிதர்கள்	மீ 	வி ப் -ெவ ப்பற்ற
உளப்பாங் டன்	பழ தல்,	பிறிதின்	ேநாய்,	தந்ேநாய்	ேபால்	ேபாற் தல்	ஆகிய	உயர்
பண் கைளப்	ெப ம்	 யற்சி	 தலியன	ஆன்மிகம்.

இந்த	 யற்சி ைடய	வாழ்க்ைக	ஆன்மிக	வாழ்க்ைக.	இைவகைளத்	தனிேய	ெபற
யாத	நிைலயில்	ெப 	த க் ரிய	சாதனம்	கட ள்	வழிபா 	கட ைள	"எண்



ணத்தான்’	‘ ைறவிலா	நிைற "	"ேகாதிலா	அ "	"என் ைடய	அன் ’
என்ெறல்லாம்	ேபாற் வர்.

கட ைள	வழிப தல்	என்ப 	கட ள்	வழி	நிற்றல்வாழ்தல்	என்பதா ம்.	கட ைள
ன்னிட் 	வழிபா 	நிகழி ம்	அந்த	வழிபா 	கட க்கல்ல;	ஆன்மாக்	க க்ேக

அன்பில்	ப த்த	மனம்	ெப தல்	ஆன்மிகம்.	பிற க்ெகன	 ய ம்	வாழ்க்ைக	ெநறி,
ஆன்மிக	ெநறி.	தியாகங்கள்	ெசய்வ ,	ஆன்மிக	வாழ்க்ைகயின்	அைடயாளம்.
"தியாகமில்லாத	வழிபா 	பயனற்ற ”	என்றார்	அண்ணல்	காந்திய கள்!

நாம்	அைனவ ம்	ஆன்மாவில்	சிறந் 	விளங் வேத	இலட்சியம்	ஆன்மாைவ
உ ப்பிக்ெகாள்ள,	விழிப் றச்	ெசய்யத்	ேதைவயான	அள 	சடங் கள்	இ ப்பதில்
தவறில்ைல.	ஆனால்,	சடங் கேள	ஆன்மிகம்	அல்ல;	சமய ம்	அல்ல!

எங் ம்	ேசாைலகைள	வளர்ப்ேபாம்!	இயற்ைகேயா 	இையந் 	வாழ்ேவாம்!
ெநஞ்சத்ைத	தண்ணளி	உைடய 	ஆக் ேவாம்!	அன்பில்	வளர்ேவாம்!	அன்பில்
வாழ்ேவாம்!	வாழ்வித் 	வாழ்ேவாம்!	உயிர்க் 	ஊதியம்	ேசர்க் ம்	ெதாண்
ெசய்ேவாம்	வன் ைற	தவிர்ப்ேபாம்!	எங் ம்	எந்தச்	 ழ்நிைலயி ம்	ெகாைலைய
பழி ற் ம்	சி ைமையத்	தவிர்ப்ேபாம்	யாரிடமி ந் ம்	எவரிட	மி ந் ம்
அந்நியமாக	மாட்ேடாம்	ஒ ைம ணர் டன்	எவ் யிரிடத் ம்	ேபத றா 	ேபணிக்
காப்ேபாம்!

மானிட	ச த்திரம்	நம் டன்	பிறந் 	வளர்ந்த :	உடன்	வ வ .	அந்த	மானிட
ச த்திரத்திற் ள்	சங்கமம்	ஆவேத	ஆன்மிக	வாழ் !	"இவர்	ேதவர்,	அவர்	ேதவர்
என் 	இரண்டாட்டா 	சமயக்	கலகம்	ெசய்ய	ேவண்	டாம்	என்றார்	அப்பர கள்
“ஒன்ேற	 லம்,	ஒ வேன	ேதவன்!??	இ ேவ	ஆன்மிக	வாழ்க்ைகயின்
தாரகமந்திரம்.

”ஒன் 	பரம்ெபா ள்	நாம்	அதன்	மக்கள்
உல 	இன்பக்	ேகணி’’

என்ற	சிந்தைன	நம 	வாழ்வாக	மலரேவண் ம்.

அன்பர்கேள!	நம 	வாழ்க்ைக	எங்ேக	ேபாய்க்ெகாண்	 க்கிற ?	உண் ைய,
உைடைய	உகந் 	மகி ம்	ெவற் 	வாழ்க்ைகயாக	ஓ க்ெகாண் க்கிற .	இந்தப்
ேபாக்ைக	மைடமாற்றம்	ெசய்ேவாம்!	வாழ்வாங் 	வா ம்	திைசயில்



நைடேபா ேவாம்!	அறிவறிந்த	ஆள்விைன	ேமற்ெகாள்ேவாம்!	ெபா ள்	ெசய்
வி ங்கள்	உலகம்	உண்ண	உண் ங்கள்	உலகம்	உ த்த	உ த் ங்கள்!	சிறந்த

ஆன்மிக	வாழ்க்ைக	வாழ்ேவாம்!	அன்ைபேய	உயிர்	எனக்	ெகாள்ேவாம்!	வள டன்
வாழ்ேவாம்!	இலட்சிய	ச தாயம்	அைமப்ேபாம்.

								--	8-10-94	அன் 	ம ைர	வாெனாலியில்	ஆற்றிய	உைர.
-------------------
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ச தாயம்	ேமம்பா 	அைடய,	ச தாயத்தின்	வாழ்க்ைகத்தரம்	உயரேவண் ம்
அதாவ ,	மனிதர்கள்	நிர்வாணமாகப்	பிறப்பைதப்	ேபாலேவ	நிர்மலமான
ைள ட ம்,	 லன்க ட ம்	பிறக்கிறார்கள்.	பின்	கற்றல்,	ேகட்டல்,	சிந்தித்தல்,

ெசயற்ப தல்	 லம் றிப்பாக	வாழ்தல்	 லம்- த்திக்	ெகாள் தல்	ெசய்	கிறார்கள்
அறி 	ெப கிறார்கள்.

மனிதன்	அறிந் 	அவ ைடய	பிறப் 	நிகழ்வ 	இல்ைல.	இறக் ம்ெபா
ன்பப்ப கிறான்.	ஆனால்,	வாழ	மறந் 	வி கிறான்.	மனிதன்	வாழ்ந்தால்	இறப்பில்

அவன்	வ ந்தான்.	மற்றவர்கள்	வ ந் வார்கள்.	இந்தப்	ேப 	ேகா யில்
ஒ வ க் த்தான்	கிைடக்கிற .	மனிதர்கள்	தங்க க் ள்	பரஸ்பரம்	 யரத்ைதக்
ைறத்	 க்ெகாண் ,	அன் ,	பரஸ்பர	உதவி	ஆகியைவகைள	ேமற்ெகாண்

ஒ கினால்	 ன்பச்	 ைம	 ைற ம்;	 யரங்கள்	தவிர்க்கப்	ெப ம்.

வாழ்க்ைக	என்ப 	தனக்காக	மட் மல்ல.	உடல்	அைமப்ைப	உற் 	ேநாக் ங்கள்!
கண்களின்	அைமப் ,	நம்ைமப்	பார்த் க்	ெகாள்வைதவிட	மற்றவர்கைளப்	பார்க்கக்

ய	நிைலயில்தான்	அைமந் ள்ள .	ெசவி	க ம்	அப்ப த்தான்
அைமந் ள்ளன!	வா ம்	மற்றவர்	க ட்ன்	ேபசத்தான்!	தாேன	ேபசிக்ெகாண்டால்
என்ன	ெபா ள்!

வாழ்க்ைக,	கடைமக க்காக	வழங்கப்	ெபற்ற .	வாழ்க்ைக	என்ப
கடைமகளினால்	ஆய .	ச தாயத்	திற் 	நம்ைமப்	பய ள்ளவா
ஆக்கிக்ெகாண் 	வாழ,	நம்ைம	நாேம	அபிவி த்தி	ெசய் ெகாள்ள	ேவண் ம்;
வளர்த் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.

இங்ஙனம்	நம்ைம	வளர்த் க்ெகாள்ள	நல்ல	இலக்கி	யங்கள்	 ைண	ெசய் ம்	இந்த
உலகில்	பய ள்ளவா 	ேபசிப்	பழக,	நல்ல	மனிதர்கள்	கிைடப்ப 	அரி .	அதனால்,
வளர்ந்த	மனிதர்கைள	வரவைழத் 	வீட் ல்	ைவத் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	கம்பன்,
வள் வன்,	இளங்ேகா,	மில்டன்,	ெடன்னிசன்,	அப்பர்	ேபான்றவர்	களின்
பைடப்பிலக்கியங்கைள	வாங்கி	ைவத் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்;	அந்த



இலக்கியங்கைளப்	ப க்கேவண் ம்.	அந்த	உத்தம	இலக்கிய	கர்த்தாக்க டன்
பழகேவண் ம்.

இலக்கியங்கைளத்	ெதாடர்ந் 	கற்ப ,	சிந்தைனைய	வளர்க் ம்;	அறிைவ
வளர்க் ம்.	நம்	ஒவ்ெவா வைர ம்	அைனத் லக	மனிதனாக் ம்.
இலக்கியங்களின்	ெச ைம	யான	க த் க்கைளப்	ெபா க்கி	நமக்
வழங் கிறவர்கள்,	நம்ைமச்	ெசல்வராக் -பவர்கள்.	மனத்திற் 	வ வ	 ம்
இயக்க ம்	த வதில்	இலக்கியம்	 க்கிய	பங்ைக	வகிக்கிற .	இலக்கியப்	பயிற்சி
இன்பம்	அளிக் ம்.	நம் ைடய	வாழ்க்ைகைய	நிைலேப ைடயதாக்கி	உ திப்
ப த் வ 	இலக்கியம்.

இலக்கியம்	வாழ்க்ைகைய	உ வாக் கிற !	வாழ்க்ைக	யிலி ந் 	இலக்கியம்
உ வாகிற .	ச தாயத்தின்	வாழ்க்ைகைய	காட் ம்	கண்ணா 	ேபான்ற
இலக்கியம்	ஒ 	இனத்தின்-மனிதனின்	வளத்ைத	வரிவ வில்	காட் வ
இலக்கியம்.	அேத	ேபாழ் 	ச தாயத்ைத	ெந ய	ேநாக் டன்	வளரத்	 ண் வ ம்
இலக்கியங்கள்	தாம்.	 றத் ய்ைம	தண்ணீரால்	அைம ம்.	அகத் ய்ைம
வாய்ைமயால்	ெதரி ம்,	வாய்ைமக் 	ஊற் 	இலக்கியம்.	வாழ்க்ைக	 வைத ேம
உ வாக் வ 	இலக்கியம்.

"இலக்கியங்கைளப்	ப ப்பைதவிட,	ப க்கத்தக்க	இலக்கியங்கைளத்
ேதர்ந்ெத ப்ப 	மிக ம்	க னம்’	என்பான்	ஏ 	ேத 	காதலன்	ரஸ்கின்.
தி வள் வ ம்	**கற்பைவ	கற்க	"	என்றார்.	இலக்கியங்கள்	வாழ்ந்தவாழ்ந்
ெகாண் க்கிற	ச தாயத்தின்	எண்ணத்ைத,	சிந்தைனப்	ேபாக்ைக,
வி ப்பங்கைள,	ஆர்வங்கைள,	 றிக்ேகாைளக்	காட் வன.	இலக் 	+	இயம்.
இலக்கி	யம்.	

இலக்கியங்கள்	ஒ 	 றிக்ேகாைள	ேநாக்கி	மனித	ச தாயத்ைத	உந்திச்
ெச த் வன.	இலக்கியப்	பயிற்சி	ஓர்	உயரிய	 றிக்ேகாைள	மனித க் த்	தந்
ஆேவசப்	ப த்தவில்ைல	ெயன்றால்	அவன்	அந்த	இலக்கியத்ைதப்	ப த்தான்!
அவ்வள தான்!	அவன்	அந்த	இலக்கியத்ைதக்	கற்கவில்ைல;	உணரவில்ைல;
அ பவிக்கவில்ைல!

“ேதர்ந்ெத த்த	சில	இலக்கியங்கள்	தி ம்பத்	தி ம்பக்	கற்கத்	தக்கன
அ பவிக்கத்	தக்கன.’’	என் 	பிரான்சிஸ்	ேபக்கன்	 றினான்.	தமிழ்,
இலக்கியவளம்	பைடத்த	ெமாழி,	தமிழிலக்கியங்கள்	வரலாற் ப்	பைழைம
ைடயன.	தமிழிலக்கியங்கள்	தமிழர்	தம்	அன்றாட	வாழ்க்ைகயின்

ப ப்பிைனகளாகத்	ேதான்றியைவ.



தமிழிலக்கியங்களில்	கற்பைனக ம்	 ைன க ம்	அறேவ	இல்ைலெயன்
றலாம்.	சங்க	இலக்கியங்கள்	வாழ்க்ைகைய	ெநறிப்ப த் ம்	ஆற்ற ைடயன.

காப்பி	பங்கள்	 ம்ப,	ச க,	அரசியல்	வாழ்க்ைககைள	வளர்க் ம்	தைகயன.
தி ைறகள்	அன்பில்	நைனப்பன.	பாரதி,	 தந்திர	தாகத்ைதத்	த வான்,
பாரதிதாசன்	 தியேதார்	உலகம்	ெசய்யத்	 ண் வான்.	இங்ஙனம்	இலக்கியங்கள்
தனிமனித	வளர்ச்சிக் ம்	ச தாய	வளர்ச்	சிக் ம்	உதவி	ெசய்வன.

இலக்கியப்	பயிற்சி	வளர,	வளர	மனிதன்	வளர்வான்;	மனித	ச தாயம்	வள ம்.
இைளஞர்கள்	இலக்கியம்	பயின்	றால்	இலட்சிய	வீரர்கள்	ஆவார்கள்.	இலக்கியம்
கற்ேபாம்;	இலட்சியத் டன்	வாழ்ேவாம்!

சங்ககால	இலக்கியங்கள்	ெசல்வத்ைதத்	ேத ம்	 யற்சிக் த்	 ண் ேகாலாய்
இ ந்தன.	“ெபா ேள,	காதலர்	காதல்!"	என் 	 ம்	அள க் ம்	ெபா ள்
ேவட்ைக	இ ந்தி க்கிற ,	ஒவ்ேவார்	இைளஞ ம்	தி மணத்திற் 	 ன்,
ெபா ள்	ேதடச்	ெசல் ம்	பழக்கம்	இ ந்த .

ஆடவர்	என்றால்	அவ க் 	விைனேய	உயிர்	என் 	 ந்ெதாைக	 ம்.	"கட ள்
பக்திக் 	அ த்தப 	 க்கியமான	கடைம,	அறவழியில்	ெசல்வம்	ஈட் வேத	யாம்"
என் 	 கம 	நபிகள்	அ ளிச்	ெசய் ள்ளார்.	வாழ்க்ைகயின்	க வி,	ெசல்வம்.
விைன’	என்ற	ெசால்	 க் த்	ெதாழில்	என்ப தான்	ெபா ள்.	சமய	உலகம்	ேவ
ெபா ைளக்	கற்பிக்கிற .	அதைன	மறந் 	வி க!	ஆடவர்,	உயி டன்	வாழ்வதற்
அைடயாளம்	அவர்	ெசய் ம்	ெதாழிேல,	நியாயமான	 ைறயில்	ெபா ளிட் ம்
ெதாழிலில்	எ ம்	தாழ்ந்ததல்ல.

ெசய் ம்	ெதாழிைலச்	சிரத்ைத டன்	ெசய்யேவண் ம்.இ	சாவதற் 	அஞ்சி
உயிர்காத் க்	ெகாள்வ 	ேபாலத்	ெதாழிைலச்	ெசய்யேவண் ம்.	**ஒ க்கம்
உயிர்??--என் 	வள் வம்	 றியைதப்	ேபால்,	 ந்ெதாைக	**விைனேய
ஆடவர்க் 	உயிேர"	என்கிற ,	ஆம்	ெதாழில்	ெசய் 	ெபா ளிட் 	வாழ்தேல
ஒ க்கம்;	இந்த	ஒப் ைம	சரி
ேபானேத!	

நா ,	மாநிலம்,	மாவட்டம்	பின்தங்கிய 	என் 	அ க்க 	பலர்	 கின்றனர்.	இ
தவறான	க த் ,	எந்த	நாட் ல்-மாநிலத்தில்-மாவட்டத்தில்	அல்ல 	ஒ 	ஊரில்
மனிதசக்திைய	 ற்றாக	உைழப்பில்	பயன்	ப த்தாதவர்க ம்	அல்ல 	மிகக்
ைறிவாகப்	பயன்	ப் த் கிறவர்க ம்	இ க்கிறார்க்ள்ே◌ா	அந்தப்	ப தி

பின்தங்கியதாகத்தான்	இ க் ம்



அ ேபாலேவ,	ெபா ள்	உற்பத்திக் ப்	பயன்படக்	 ய	நிலம்,	நீர்,	மற் ம்	இயற்ைக
வளங்கள்.	தா ப்	ெபா ள்கள்	எங் 	 ற்றாகப்	பயன்ப த்தப்	படவில்ைலேயா
அந்தப்	ப தி ம்	பின்தங்கியதாகேவ	இ க் ம்.	இதைன	ஒளைவயார்,

”நாடா	ெகான்ேறா	காடா	ெகான்ேறா
அவலா	ெகான்ேறா	மிைசயர்	ெகான்ேறா	
எவ்வழி	நல்லவர்	ஆடவர்	
அவ்வழி	நல்ைல	வாழிய	நிலேன"

என் 	பா னார்,	அதாவ ,	நிலத்திற் 	என் 	தனி	யியல் 	ஒன் 	இல்ைல,	எங்
நல்லவர்	வாழ்கின்றாேரா	அங் 	நில ம்	வளமாகேவ	அைம ம்.	**நல்லவர்*
என்பதற் 	இன்ைறய	உலக	வழக்கில்	உள்ள	**அப்பாவி**	**ெசயலற்றவர்"	என்ற
ெபா ள்	அன் 	இல்ைல!

அறி ,	ஆற்றல்,	ஆ ைம,	உைழக் ம்	பண் 	அைனத் ம்	ெபற்றவர்கைளேய
பண்ைடக்காலத்தில்	நல்லவர்	என்றனர்.	ஆதலால்,	மனிதர்கள்	 ைறயாகப்
பயன்ப ம்	இடங்களில்	எல்லாம்	ெபா ள்வளம்	இ க் ம்;	ெபா ள்	வளம்	ெசழித்த
நிைலயில்	ச தாய	ேமம்பா 	விளங் ம்.

இலக்கியங்கள்,	ெசல்வங்கள்	அன்ை◌த்தி ம்	உயர்ந்த	ெசல்வம்	ேவளாண்ைம
வழிச்	ெசல்வேம	என் 	ேபாற் கின்றன	அதியமான்	ெந மான்	அஞ்சிையப்	பா ய
ஒளைவயார்,	"பக த 	ெசந்ெநல்	ேபாேரா 	நல்கி"	என் 	பா கின்றார்.
கல்லாடனா ம்	"பக த ம்	ெப வளம்"	என் 	ேபாற் கின்றார்.	அதாவ ,
எ கள்	உ 	உண்டாக்கிய	ெசந்ெநல்	வள் ம்,	பல்வைக	 கர் ப்	பண்டங்க ம்
ெப வளம்	எனப்பட்டன்.	ெபா 	நராற் ப்பைட,

“சாலி	ெநல்லின்	சிைறெகாள்	ேவலி
ஆயிரம்	விைள ட்	டாகக்	
காேவரி	 ரக் ம்	நா ’

என் 	காவிரி	நாட் ன்	சிறப்பிைனக்	 ம்	ஒ 	ேவலி	நிலம்	6.2/3	ஏக்கர்.	ஒ
ஏக்க க் 	விைள 	150	கலம்	ெநல்	அதனால்	வளம்	ெகாழித்தி ந்த .
பசித்தவர்க் 	இல்ைல	ெயனா 	உண 	கிைடத்த .	நால யா ம்	“பக 	நடந்த
ழ்	பல்லாேரா 	உண்க’	என்ற .	தமிழ்	இலக்கிய	உலகம்	ச தாய



ேமம்பாட் க் ரிய	ெபா ள்	ஆக்கம்	ேவளாண்ைம	 லேம	எனக்	 றிய .
தி வள் வ ம்

”உ ண் 	வாழ்வாேர	வாழ்வார்	மற்ெறல்லாம்
ெதா ண் 	பின்	ெசல்பவர்”

என்றார்.

ரட்சிக்	கவி	பாரதி,

”உழ க் ம்	ெதாழி க் ம்
வந்தைன	ெசய்ேவாம்!"

என்றான்.	ெசந்தமிழ்ப்	 லவர்களிேலேய	சங்கப்பாடல்	கள்	இயற்றிய	 லவர்களில்
ஒ வர்	ெபயர்	ஓேர ழவர்	என்ப .	இவ ைடய	இயற்ெபயர்	ெதரியவில்ைல.	ெசல்வ
ேமம்பாட் ல்,	ெபா ளாதார	ஆக்கத்தில்	பர்ம் மைல	சிறந்தி ந்த .	பற்ம் மைலைய
ேவள்	பாரி	ஆண்டான்.	பாரி	இயற்ைகைய	-	தாவர	இனங்	கைள	மிக ம்
கவனமாகப்	ேபாற்றியதன்	விைளேவ	 ல்ைலக்	ெகா க் த்	ேதரீந்த .
அதனாேலேய	அவ	 ைடய	பறம் மைல	உழவர்	உழாதன	நான் 	பயன்	உைடயதாக
விளங்கிய .	அந்நான்காவன:	வள்ளிக்	கிழங் ,	 ங்கில்	அரிசி,	பலாப்பழம்,	ேதன்.

ஆதலால்,	ஒ 	நா 	ெபா ளாதாரத்தில்	ேமம்பா ற் 	விளங்கேவண் மாயின்
ேவளாண்ைமப்	ெபா ளாதாரத்தில்	சிறந் 	விளங்க	ேவண் ம்.	நம் ைடய	நா ,
இன்ன ம்	உண் ப்	ெபா ள்களில்	தற்சார் ைடயதாக	இல்ைல!	நாம்	அங்கா ப்
ெபா ளாதாரத்ைத	ேநாக்கிச்	ெசன் 	ெகாண் 	இ க்கிேறாம்.	இ
தவ ,உற்பத்திப்	ெபா ளாதாரத்ைத	ேநாக்கிச்	ெசல்ல	ேவண் ம்.

இயற்ைகப்	ெபா ளாதாரத்திற் -அ ம்	 றிப்பாக	ேவளாண்ைமப்	ெபா ளா-
தாரத்திற் 	நீர்வளம்	ேதைவ.	**நீரின்றைமயா 	உலகம்’	என்ற 	தி க் றள்,
தண்ணி க் 	 லம்	மைழ.	மைழநீைரச்	ேசகரித்தல்	ேவண் ம்.	கழனிக் த்
தண்ணிைரக்	ெகாண் வந் 	ேசர்ப்ப 	வாய்க்கால்,	‘நீர்	வழங் ம்
வாய்த்தைலகைள	 ைடய	மிழைலக்	 ற்றம்"	என் 	மாங் ம தனார்	பா யைம
அறிக.

நீர்வளம்	ேசர்ப்பைவ	வாத் க்கால்கள்.	மைழத ம்	தண்ணீர்	வளத்ைதச்	ேசமித் க்



காக் ம்	பழக்கம்	ேதைவ.	தண்ணிைரச்	ெசல்வம்	என்ேற	அப்பர கள்	 கின்றார்.
*ஏரிநிைறந்தைனய	ெசல்வன்"	என்ப 	அப்பர கள்	வாக் .

பாண் யன்	ெந ஞ்ெசழியைனக்	 ட லவியனார்	பா ய	ெபா 	**உட க்
உண ,	உண 	என் 	சிறப்பித் க்	 றப்ப வ 	நிலத்ெதா 	 ய	நீர்.
நிலத்ைத ம்	நீைர ம்	 ட் ப்	பயன்	காண்பவர்கள்	இவ்	 லகில்	உடம்ைப ம்
உயிைர ம்	ஒ 	ேசரப்பைடத்தவ	ராவர்.	ஒ 	நாட் ல்	நிலப்பரப்பள 	எவ்வள
மி தியாய்	இ ப்பி ம்	நீர்வளம்	இல்ைலேயல்	அந்நிலம்	பயன்	படா .	ஆதலால்,
நிலம்	பள்ளமாய்	இ க் ம்	இடத்தில்	கைரையக்கட் த்	தண்ணீைரத்	ேதக் "
என் 	அறி த் கிறார்.

இங்ஙனம்	நீைரத்	ேதக் வைதத்தான்	இன் 	கசி நீர்க்	 ட்ைட	என்
கின்ேறாம்.	இங்ங்ணம்	தண்ணிைரத்	ேதக்கிப்	பயன்ெகாள்பவர்கள்	இந்த

உலகத்	தின்	ெசல்வத் டன்	இைணக்கப்	ெப வர்.	தண்ணி க் க்	கைரேபாட் த்
தைளயைமக்காதார்	இல் லகத்தில்	வாழ்ந்	 ம்	வாழாதாேர!

இனிய	அன் ைடயீர்!	மைழவளம்	வர,	வரக்	 ைறந் 	வ கிற !	மைழ,	ேதைவ!
மைழவளம்	சிறக்கக்	கா கைள	வளர்க்க ம்;	அடர்த்தியான	கா கைள
வளர்க்க ம்.	அகன்ற	இைலகைள ைடய	மரங்கள்	அதிகமான	மைழைய
வரவைழக் ம்.	ெபய் ம்	மைழத்தண்ணிைர,	ெசாட் 	நீர் டவீணாகாமல்
ேதக்கிைவத் ,	 ைறவான	தண்ணிைர	பயன்ப த்திப்	பயிர்கைள	வளர்த் ப்
பயன்	ெபற	ேவண் ம்.

தண்ணிைரப்	பா காத்தல்	என்ப 	ச தாய	ேமம்	பாட் ல்-ெபா ளாதார
ேமம்பாட் ல்	 க்கியமான	பணி.

இந்தப்	பணிைய,	கடைமைய	நம்மில்	பலர்	இன் 	உணரவில்ைல.	பல	கண்மாய்கள்,
வரத் க்	கால்கள்	 ர்ந் 	கிடக்கின்றன.	 ர்ந் 	கிடப்பேதாடன்றி	அவற்றில்
ஆக்கிரமிப் கள்	உள்ளன.	கண்மாய்கைள,	ஏரிகைள	ஏரிகளின்	நீர்ப்பரப் ப்,
ப திகைள,	தண்ணிர்	வரத் க்	கால்கைள	ஆக்கிரமிப்ப 	 ற்றம்;	ச கக்	 ற்றம்;
பாபம்!	இதற்ேகார்	 ற் ப் ள்ளி	ைவக்காமல்	எங்ேகா	ேபாய்க்ெகாண் க்கிேறாம்!

தி க் ளங்கைளக்	கவனிக்காமல்	தி க்ேகாயில்	க க் க்	 ட க்
விழாக்கள்	ெசய் 	ெகாண் க்	கிேறாம்!	நாம்	மைழவளம்	ெப ேவாம்!	ெபய் ம்
மைழ	வளத்ைதப்	பா காப்ேபாம்!



"நிலெனளி	ம ங்கில்	நீர்நிைல	ெப கத்	
தட்ேடாரம்ம	இவண்	தட்டட்ேடாேர!	
தள்ளாேதார்	இவண்	தள்ளாேதாேர!”*

என்ற	கவிஞனின்	பாடல்	வரிக க் 	வாழ்க்ைகயில்	ெபா ள்	காண்ேபாமாக!

இயற்ைக	வளம்	இந்நில லகத்திற் 	ஒ 	ெகாைட.	இயற்ைகெயன்ப 	என்ன
என் 	வைரயைற	ெசய்ய	இயலா .	நம்ைமச்	 ற்றி ள்ள	உலகமைனத் ம்
இயற்ைகேய!

மைல	வளம்,	கா 	வளம்,	நில	வளம்,	வளி	வழங் ம்	ஞாலம்,	ெவப்பம்	தந்
வாழ்வளிக் ம்	ஞாலம்	திரி	தி 	கதிரவன்	தண்ெணன	நில 	ெபாழி ம்	சந்திரன்;
விலங்	கினங்கள்,	பறைவயினங்கள்	எல்லாேம	மா ட	வாழ்க்ைகக் 	வளம்
ேசர்ப்பைவ;	வாழ்க்ைகக் த்	ேதைவ	யானைவ.

அதனால்தான்	கட ைளக்	கா ம்	களம்,	இயற்ைக	என்றனர்.	அப்பர கள்	** ரி
ழங்ெகாலிநீர்	ஆனான்	கண்டாய்"	என் ம்	"வாசமலெரலாம்	ஆனாய்	நீேய!”*

என் ம்	"பழத்திைடச்	 ைவ	ஒப்பாய்!"	என் ம்	அ ளி ள்ளைம	அறிக.

தா மானார்	மலர்	ெகாய் 	ைஇறவ க் ப்	 சைன	ெசய்ய	மனம்	ஒ ப்படா
நிைலயில்	"பார்க்கின்ற	மல ம்	நீயி த்திபனிமலர்	எ க்க ம்	நண் கிேலன்"
என்றார்.
இளங்ேகாவ கள்	தம 	காப்பியம்◌ாகிய	சிலப்பதிகாரத்திற் ,	கட ள்	வாழ்த்ேத
பாடவில்ைல,	இயற்ைகைய	வாழ்த்தினார்!

"திங்கைளப்	ேபாற் ம்	திங்கைளப்	ேபாற் ம்
ெகாங்கலர்தார்ச்	ெசன்னி	
ளிர்ெவண் ைட	ேபான் ,	

இவ்	அங்கண்	உலகளித்த	லான்"

"ஞாயி 	ேபாற் ம்	ஞாயி 	ேபாற் ம்	
காவிரி	நாடன்	திகிரிேபாற்	ெபாற்ேகாட் 	
ேம 	வலந்திரித	லான்."

”மாமைழ	ேபாற் ம்	மாமைழ	ேபாற் ம்	



நாமநீர்	ேவலி	உலகிற் 	அவனளிேபால்	
ேமல்நின் 	தான்	 ரத்த	லான்”

என் 	இயற்ைகைய	வாழ்த்திேய	காப்பியத்ைதத்	ெதாடங் கின்றார்.	இயற்ைகச்
ழலில்	மாற்றங்கள்	ஏற்பட்டால்	அ 	இயற்ைகயின்	 ைறயல்ல.	நாம்	இயற்ைகைய

-இயற்ைகயினாலாய	 ற் ப் றச்	 ழைல	 ைறயாகப்	பா காக்காைமேய
காரணமா ம்.

”மாரி	ெபாய்ப்பி ம்	வாரி	வளங் ன்றி ம்	இயற்ைகயிலான	ெசயற்ைகயில்
ேதான்றி ம்”	அதற் 	மக்கேள	ெபா ப் .	நாட்ைட	ஆ ம்	அர கேள	ெபா ப்
என்ப 	சங்க	காலக்	கவிஞர்	ெவள்ைளக் 	நாகனாரின்	க த் .	இதைன
உணர்ந் 	இயற்ைகையப்	பா 	காப்ேபாம்	இயற்ைக,	ேபரழிைவ	ேநாக்கிச்
ெசல்வைதத்	தவிர்ப்ேபாம்!	இயற்ைக	வளர்க் ம்	வழித்தடத்தில்	ெசல்ேவாம்!

சங்க	இலக்கியங்கைளத்	ெதாடர்ந் 	ேதான்றிய	இலக்கணங்கள்	ஒ வ ம்
ஒ த்தி ம்	 வா ம்	அகத்திைண	வாழ்க்ைகைய-கற் 	வாழ்க்ைகைய	வலி

த்தின.	இலக்கியங்களி ம்	அகத்திைண	என்ேற	ஒ 	 ைற	உண் .
தி க் றளில்	‘காமத் ப்பால்	உள்ள	ைமைய	ஒர்க	சங்க	காலத்தில்	‘காமம்’	என்ற
ெசால்	நல்ல	ெபா ள்	நலம்	தந்த	ெசால்லாகேவ	விளங்கிய .	பிற்காலத்தில்தான்
காமம்	என்ற	ெசால்	ெகாச்ைசப்	ப த்தப்பட்ட .

ஆண் கள்	பலவாயி ம்	நைரயின்றி,	 ப்பின்றி,	 ைமயின்றி	வாழலாம்.
காயகல்பம்-தங்கபஸ்பம்	சாப்பிட்டா?	இல்ைல,	இல்ைல!	பிசிராந்ைதயார்	 ப்பின்றி
என் ம்	இளைமயாக	வாழ	வழி	ெசால் கின்றார்.	"வீட் ல்,	மாட்சிைமக் ரிய
ணங்கள்	அைனத் ம்	ெபா ந்திய	மைனவி	வாய்த்த	 தல்வர்க ம்	அறி

நிரம்பியவர்கள்	ஏவல்	ெசய்ேவாேரா	நான்	க தியேத	க திச்	ெசய்வர்	அதனால்
நைரயில்ைல,	 ப்பில்ைல,	 ைமயில்ைல"	என் 	 கின்றார்!

”யாண் 	பலவாக	நைரயில	ஆ தல்
யாங்காகியர்	என	வின தி	ராயின்	
மாண்டளன்	மைனவிெயா 	மக்க ம்	நிரம்பினர்	
யான்கண்	டைனயர்	என்	இைளய ம்,	ேவந்த ம்	
அல்லைவ	ெசய்யான்	காக் ம்;	அதன்தைல	
ஆன்றவிந்	தடங்கிய	ெகாள்ைகச்	



சான்ேறார்	பலர்யான்	வா ம்	ஊேர!"
( றம்-191)

என்ப 	பிசிராந்ைதயார்	பாடல்.

வீட் ல்	ெபா ளாதார	ேமலாண்ைம	 ம்பத்	தைலவியிடம்	இ ந்த 	என்பைத
சங்கப்	பாடல்கள்	 	கின்றன.	வ ைமயில்	வா ய	ெப ஞ்சித்திரனார்	பரிசில்
ெபற் வந்தார்.	வந்தபின்	தம 	மைனவியிடம்	ெசால் 	கின்றார்,	‘வாழ்க்ைகத்
ைணநலேம!	இேதா,	 மணன்	தந்த	பரி ப்	ெபா ள்கள்!	உனக்

ேவண் யவர்க க் க்	ெகா 	உன்னால்	வி ம்பப்ப கிறவர்க க் ம்	ெகா
உன 	 ற்றத்தா க் ம்	ெகா 	நம 	 ற்றத்தா க் ம்	ெகா 	ேவண் யவர்கள்	-
ேவண்டாதவர்கள்	என் 	பாராட்டா 	அைனவ க் ம்	ெகா 	என்ைனக்	ேகட்காம
ம்	ெகா 	கலந் 	ஆேலாசைன	ெசய்யாம ம்	ெகா !	உன்	வி ப்பம்	ேபாலக்

ெகா !"	என்கிறார்.

ஆதலால்,	 ம்பத்	தைலவிக் க்	 ம்பத்தில்	ெபா ளாட்சி	இ ந்த 	ெதரிய
வ கிற .	இன்ைறய	நிைல	என்ன?	ஒ சில	 ம்பங்களில்தான்	உள்ளன.	ேவைல
பார்த் ச்	சம்பாதிக் ம்	மைனவி டத்	தான்	ஈட் ய	ெபா ைள	அல்ல 	அதில்	ஒ
ப திையக்	 டத்	தான்	ைவத் க்ெகாள்ள	 யாத	நிைல!.	இ தான்	நம
நாட் க்	 ம்ப	வாழ்க்ைக	நிைல.	சங்க	இலக்	கியங்கள்	மைனவிையக்	 ம்பத்
தைலவி	என்ேற	 	கின்றன.	தி க் றள்	“வாழ்க்ைகத்	 ைணநலம்"	என்
சிறப்பிக்கிற .

சங்க	இலக்கியத்தில்	ெபண்	அ ைமத்தனம்	இல்ைல.	இன் 	நாம்	எங்ேக
ேபாகிேறாம்?	ெபண்	சி 	ெகாைல,	ஆ க் 	ஒ 	நீதி,	ெபண் க் 	ஒ 	நீதி,
வரதட்சைணக்	ெகா ைம	என் 	ெபண்க க் க்	ெகா ைம	ெசய் ம்	வழியில்
ேபாகின்ேறாம்!	இந்த	நிைல	மாறி	மகளிர்	ேபாற் ம்	தடத்தில்	ெசல்ல	ேவண் ம்!

சங்க	காலத்தில்	ச க	அைமப் 	இ ந்த .	எல்லாக்	 ம்பங்களி ம்	மகிழ்ச்சி
நிலவ	ேவண் ம்	என்பேத	தமிழ்	ெநறியின்	 றிக்ேகாள்.	"எல்லா ம்	எல்லாப்	ெப ஞ்
ெசல்வ ம்	எய்த	ேவண் ம்"	-	இ 	தமிழின்	 றிக்ேகாள்!	தமிழனின்	 றிக்ேகாள்
தமிழ்	இலக்கியம்	காட் ம்	ெபா ள்	ெநறி.

பக் க்ைக	நன்கணியார்	என்ற	 லவர்	"எல்லா க்	 ம்	இன்பம்’	என்ற
ெகாள்ைகைய	வலி த் கின்றார்.	ஒ 	வீட் ல்	சாப்பைற	ெகாட்டப்ப கிற .	ஒ
வீட் ல்	மன ர 	ேகட்கிற .	ஏன்	இந்த	அவலம்!	அ கில்	நிற்	ேபார்	கட ளின்



பைடப் 	என்கின்றனர்.

லவர்	இன்ப ன்பங்க க் க்	கட ளின்	பைடப் 	காரணம்	என்பைத	ம க்கிறார்.
ம ப்பேதாடன்றி,	அப்ப க்	கட ள்	பைடத்தி ந்தால்	அக்கட ள்	பண்பில்	லாதவன்
என் 	 கிறார்.	அ 	மட் மா?	இந்த	உலகம்	இன்னாததாகத்தான்	இ க் ம்.
இன்ைமையஇன்னாைமையத்	தாங்கிக்	ெகாள்ளாேத!	இன்னாதனவாக	உள்ள	உலக
அைமப்ைப	எதிர்த் ப்	ேபாரா 	இனியன	கா ம்	வைரயில்	ேபாரா 	என்றார்.

”ஓரில்	ெநய்தல்	கறங்க,	ஒரில்	
ஈர்ந்தன	 ழவின்	பாணி	த ம்பப்	
ணர்ந்ேதார்	 வணி	அணிையப்	பிரிந்ேதார்	
ைபத	 ண்கண்	பணிவார்	 ைறப்பப்	
பைடத்ேதான்	மன்ற,	அப்பண்பிலாளன்	
இன்னா	தம்ம	இவ் லகம்	இனிய	காண்க,	
இதன்	இயல் ணர்ந்ேதாேர??	
( றம்-194)

என்ற	பாடைல,	பாடற்	ெபா ைள	இலட்சியமாகக்	ெகாண் 	நடப்ேபாமாக!

இன் 	தகவல்	ெதாடர் கள்	வளர்ந்ததன்	பயனாக	இந்தப்	பஞ்ச த	உலகம்
ெந க்கமாக	வந் 	ெகாண் க்	கிற .	ஆனால்.	மனிதன்	அந்நியப்
பட் க்ெகாண்ேட	ேபாகிறான்!	ஆனால்,	சங்ககாலத்தில்	கணியன்	 ங் ன்	றன்
என்ற	கவிஞன்.

"யா ம்	ஊேர	யாவ ம்	ேகளிர்’	என் 	பா னான்!	உலகம்	ெந ங்கிவந்தால்	மட் ம்
ேபாதா 	உலக	மாந்தர்	ஒ 	 லமாக	ேவண் ம்.	இ ேவ	கணியன்	 ங் ன்றனின்
இலட்சியம்	இந்தக்	க த்ைதேய	வள்ளலார்,	ஆன்மேநய	ஒ ைமப்பா 	என்றார்.

நல்ல	ச தாய	அைமப் 	கால்	ெகாண்ட	நிைலயில்	ெபரிேயாைர	யா ம்	வியந்
பாராட்ட	மாட்டார்கள்.	சிறிேயாைர	யா ம்	இகழ	மாட்டார்கள்.	ஏன்?	ெபரிேயார்
ெபரிேயாரான 	அவர்களின்	 யற்சியால்	மட் மல்ல.	அவர்க க் 	இந்த	உலகம்
வழங்கிய	வாய்ப் க்கேள	காரணம்.	அதனால்தான்	தம்	 கழ்	ேகட்கப்	ெபரிேயார்
நாணினர்	என் 	இலக்கியம்	 கிற .

சிறிேயார்	சிறிேயாராக	இ ப்ப 	பிறப்பினா ம்	அல்ல;	விதியினா ம்	அல்ல.



வாய்ப் க்கள்	வழங்கப்	படாைமேய	காரணம்,	அ 	அவர்கள்	 ற்றமல்ல.	அதனால்,
சிறிேயாைர	இகழ்வ 	இல்ைல.	ஒவ்ேவார்	ஊரி ம்	கற் 	அ பவித் 	அடங்கிய
சான்ேறார்	பலர்	வாழ்தல்	ேவண் ம்	என்ப 	சங்க	இலக்கியக்	ெகாள்ைக	அப்ப
சான்ேறார்	பலர்	வா ம்	ஊரில்	ெபாய்	இ க்கா 	கள 	இ க்கா ;	கலகம்
இ க்கா ;	நம்பிக்ைக	நில ம்:	நல்ெலண்ணத் டன்	 ய	உற 	கலந்த	ச தாயம்
அைம ம்;	அைமதி	நில ம்,

”ஆன்றவிந் 	அடங்கிய	ெகாள்ைகச்
சான்ேறார்	பலர்	யான்	வா ம்	ஊேர”

என்ற 	தமிழிலக்கியம்.

தமிழிலக்கியங்கள்	 யாட்சிக்	காலத்திேலேய	ேதான்றின.	ஆயி ம்
யாட்சிையத்	த விேய	பா னார்கள்	அல்லர்.	அரசனின்	கடைமகைள

வலி த்திப்	பா யவர்கள்	பலர்.	மக்கைள	ஒ ங் டன்	–ஒ க்க டன்	வாழச்
ெசய்ய	ேவண் ய 	அரசின்	கடைம.	மக்களிடத்தில்	ஒ க்கக்	ேக கள்	இ ந்தால்
அதற் ரிய	ெபா ப்ைப	அரேச	ஏற்க	ேவண் ம்.

”நன்னைட	நல்கல்	ேவந்தர்க் க்	கடேன”

என் 	பா னார்	ெபான் யார்.

தமிழ்	இலக்கியங்கள்	வாழ்க்ைகயில்	ேதான்றி	மலர்ந்தைவ.	வாழ்க்ைகைய
வளர்த்தைவ.	ைவயத் ள்	வாழ்வாங் 	வாழ,	தமிழிலக்கியங்கள்
வழிகாட் கின்றன!	பழந்தமிழ்	இலக்கியங்கைளப்	ப ங்கள்!	நச் 	இலக்கியங்
கைளப்	ப க்காதீர்!	நச் 	இலக்கியங்கள்	காட் ம்	திைசயில்	ேபாகாதீர்!	பழந்தமிழ்
இலக்கியங்கள்	காட் ம்	:பண்பாட் 	ெநறியில்	ெசல்ேவாமாக!

								--	15.10.94	அன் 	ம ைர	வாெனாலியில்	ஆற்றிய	உைர.	
------------------
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பலர்	 	வாழ்வ 	ச தாயம்.	பலர்	 	வாழ்தல்	ேவண் ம்.	அப்ேபா தான்
ச தாயம்	ேதான் ம்.	வாழ்க்ைக	வைரய த்த	கால	எல்ைலைய ைடய .	அந்த
எல்ைலக் ள்	மற்றவர்கள்	நல க் ரியன	ெசய் ,	அவ்வழி	ஆன்மாைவ
வளர்த் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்;	 ன்ேனற	ேவண் ம்.	நம 	வாழ்க்ைக	கண்ணா
வைளயல்கள்ேபால	உைலந் 	ேபாகக் ய .	வாழ்க்ைக	நிைலயில்லாத .
நிைலயில்லாதனவற்ைறக்	ெகாண் ,	நிைலயானவற்ைற	அைடதேல	வாழ்க்ைகயின்
றிக்ேகாள்.

நன்றாக	வாழேவண் ம்	என்றால்	அதற்ெகன் 	ஒ 	விதி	தனியாக	இல்ைல.
எைதச்	ெசய்தா ம்,	அழகாகச்	ெசய்த ம்,	பய றச்	ெசய்த ேம	நல்வாழ்க்ைக.
றித்த	ஒ 	ேநாக்கத் க்காகத்	தான்	வாழ்க்ைகைய	நடத்தேவண் ம்.
றிக்ேகா ைடய	வாழ்க்ைகைய	நடத் வ தான்	அதிர்ஷ்டம்.	வாழ்க்ைக
வ ம்	வி ம்பக்	 ய 	ஊழியம்	 ரி ம்	சக்திேயயாம்.	அ ம்	 யநலமற்ற

நிைலயில்	ஊழியம்	 ரி ம்	சக்தியாக	அைமய	ேவண் ம்.

வாழ்க்ைகைய	 ைறயாக	வாழ்ந்தால்,	உைழப்ேபா 	 ய	வாழ்க்ைக	நடத்தினால்,
அவ்வாழ்க்ைகேய	ஒ 	ெதாழில்தான்.	வாழ்க்ைக	இன்பமான 	அன் :	இன்பமாக
அைமய ம்	அைமயா .	ைதரியத்ேதா ம்,	 ணிச்சேலா ம்	வாழ்க்ைகைய
நடத்தப்	பழகிக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	தற்ெகாைல	ெசய் 	ெகாள்வதி ம்,	அல்ல :
ெகாைல	ெசய்வதி ம்	ைதரியம்	என்ப 	இல்ைல.	வாழ்வதில்தான்	ைதரியம்
இ க்கிற .

உைழப் ,	 க்கம்,	மகிழ்ச்சி,	இவற்ைற	வி ப் ம்,	ெவ ப் ம்	இன்றி	அ பவிக்கத்
ெதரிந் ெகாண்டால்	மனிதனாகலாம்.	வாழ்க்ைகயின்	உந் 	சக்தி	நம்பிக்ைக.
ேநாக்கம்,	கடைம,	பரி 	ஆகியன	வாழ்க்ைகக் 	ஒளி ட் வன.	வாழ்க்ைகயில்
ஏேத ம்	ஒ 	ேவைல	ெசய்யேவண் ம்;	யாராவ 	ஒ வரிடமாவ 	அன் 	காட்ட
ேவண் ம்.

வாழ்க்ைகயில்	ெவற்றிகைள	நம்பிக்ைக டன்	எதிர்	பார்க்க	ேவண் ம்.	இங்ங்ணம்



வாழக்	கற் க்ெகாண்டால்	அ 	வாழ்க்ைகயாகி	வி ம்.	ஏன்?	இத்த
வாழ்க்ைகேய	வாழ்வாங் 	வாழ்தல்.	ஒேர	ஒ ைறதான்	பிறக்	கின்ேறாம்.
என்றாவ 	ஒ நாள்	 ச் விட	மறந் 	ேபாேவாம்;	அல்ல 	உயிர்ப் 	அடங் ம்.	இந்த
இைடெவளிக்	காலத்திற் ள்	நாம்	வாழ்ந் விட	ேவண் ம்.	நாம்	வாழப்	பிறந்ேதாம்.
“வாய்த்த 	நந்தமக்ேகார்	ஈேதார்	பிறவி	மதித்தி யின்”	என்றார்	அப்பா கள்,
சாவ 	எளி .

பிறவி	என்ப 	என்ன?	ஆன்மா	என்ப 	என்ன?	நான்	யார்?	என்	உள்ளம்	யார்?	ள்ன்ற
ஆராய்ச்சி	இல்லாமல்,	ெதளிவான	அறி 	இல்லாமல்,	எப்ப 	வாழ	 ம்?	இந்த
"ஆன்மா’	விஷயத்தில்,	தத் வச்	சிந்தைனயாளர்	களிைடயி ம்,	மதஸ்தாபகர்-
களிைடயி ம்	நில வ 	மா பட்ட	சிந்தைன	ேபாக் த்தான்.	ஆன்மா,	பிறப் ,
இறப் 	 றித் 	தமிழ்	மர வழிச்	சிந்தைனய்ே◌	அறிவியல்	அ ப்பைடயில்
சரியான 	என் 	 ணிய	 கிற .	

”உள்ள 	ேபாகா .	இல்ல 	வாரா ”	என்ப 	ஒ 	தர்க்க	அ ப்பைட.	இந்தத்	தர்க்க
நியாயத்தின்ப 	ஆன்மா	உண்ெடன்ப ம்,	அ 	நிைலயான 	என்ப ம்	ெபறப்ப ம்
உண்ைமகள்.	கட ள்	ஆன்மாக்கைளப்	பைடத்தான்	என்ற	ெகாள்ைக
ஏற் ைடயதன் .	கட ள்	 ைறவிலா	நிைற .	நிைறவிலி ந் 	 ைற	ேதான்ற

யா .	ஆதலால்,	கட ள்	ஆன்மாக்கைள,	உயிர்	கைளப்	பைடத்தி க்க
யா .	“என "	என் ம்,	**நான்’	என் ம்	உரிைம	ெகாண்டா ம்	ஒன் 	உள .

அ ேவ	ஆன்மா.

ஆன்மா	என்ப 	சமஸ்கி தச்	ெசால்.	உயிர்	என்ப 	தமிழ்ச்	ெசால்.	உயிர்களின்
பரிணாம	வளர்ச்சி	பற்றிய	டார்வின்	ெகாள்ைகயில்	உடன்பா 	மி தி ம்	உைடய
தமிழ்	மர .	உயிர்களின்	பரிணாம	வளர்ச்சியில்,	உயிர்கள்	ஓரறி யிர்	ெதாடங்கி,
பரிபக் வ	நிைலயி க் 	ஏற்ப	மாறி	மாறிப்	பிறந் ,	கைடசியாக	ஆறறி 	உைடய
மனிதனாகப்	பிறக்கிற 	என்ப 	தமிழ்ச்	சிந்தைன!

அறி 	சார்ந்த	பரிணாம	வளர்ச்சியில்,	பாம் 	சட்ைடைய	உரித் ப்	ேபாட் விட் ப்
ச்	சட்ைட டன்	உலாவ தைலப்	ேபால்,	உயிர்	உடைல	மாற்றிக்	ெகாண்ேட	வந் ,

மா டப்	பிறப்ைப	எய்திய .	அதனால்தான்	சாதைல ம்,	பிறத்தைல ம்,
தி வள் வர்

”உறங் வ 	ேபா ம்	சாக்கா 	உறங்கி
விழிப்ப 	ேபா ம்	பிறப் ”



என்றார்.

ஆன்மிகம்	என்ப 	 ற்றி ம்	ஆன்மாைவச்	சார்ந்த .	அதாவ ,	ஆன்மாவின்
தரத்ைத	உயர்த்திக்	ெகாள் ம்	வாழ்க்ைக	 ைற.	இந்த	உடல்,	உடலின்	ெபாறிகள்
வழி	 ணங்கள்	இல்ைல.	 ணங்க ம்,	திறன்க ம்,	பண் 	க் ம்,	ஆன்மாைவச்
சார்ந்தைவேய	என்ப 	ெவளிப்பைட.	
எல்ேலா க் ம்	உ ப் க்கள்	ஒத் 	உள்ளன.	ஆனால்	பண் கள்	ஒத் 	இல்ைல.
இதற் 	ஆன்மாக்களிைடேய	உள்ள	தராதரேம	காரணம்.	அறி ,	ஆன்மாைவச்
சார்ந்த .	ஆன்மாைவ	அறிந் ,	அதைன	வளர்த் க்	ெகாள் தேல
வாழ்க்ைகயின்	 தற்ப .

காணாதனவற்ைறக்	காண,	கண்ணிற் 	ஒளியாக,	அறிெவாளியாக	இ ந்
ைண	ெசய்வ 	ஆன்மா.	ேகளாதனவற்ைறக்	ேகட்க,	கா க க் ப்	 லனாக

அைமந் 	 ைண	ெசய்வ 	ஆன்மா.	ஆன்மா	உ வர்	மற்ற .	ஆன்மாக்கள்
எண்ணிக்ைகயில்	பல,	ஆன்மா	அதன்	வளர்ச்சிக்காக	எ த் க்ெகாண்ட 	உடல்.

ஆன்மாைவ,	ஆன்மாவின்	வளர்ச்சிைய,	மறந் விட் 	உடலால்	மட் ம்	வா ம்	மனித
மி கங்க ம்	உண் .	இவர்கேள	 ஷ்டர்கள்;	ெகாைலக்காரர்கள்;	ச கத்திற்
ரியன	ெசய்யாதவர்கள்.	ஆதலால்தான்	சான்ேறார்	ஆன்மாவில்	வாழ்தைல,

ஆன்மாைவச்	சார்ந் 	வாழ்தைல	வாழ்நிைல	என்றனர்.

ெந ப் 	தனக் ள்	வ ம்	ெபா ள்கைள	எரித் ,	அவற்றின்	பலத்ைதக்	ெகாண் ,
ேம ம்	உயரமாகக்	கிளம்பி	எரிகிற .	அ ேபால,	ஆன்ம	சக்தி	உைடயவர்	கள்,
தங்க ைடய	வளர்ச்சிக் த்	தைடயாய்	உள்ளைவ	கைளேய	தன்	வளர்ச்சிக் ச்
சாதனங்களாக்கிக்	ெகாண் 	வளர்வார்கள்.	ஆன்ம	சக்தி	உள்ளவர்கள்,	அ ப ம்
பந் 	ேமெல வைதக்	ேபால்,	 ன்பங்கள்	 ழச்	 ழ	ேமெல வார்கள்.

ஆன்ம	சக்தி	வளரக்	கல்வி	ேதைவ;	ஆற்றல்	ேதைவ	கைலஞானம்	ேதைவ;	அறி
ேதைவ;	பண் 	ேதைவ;	சான்றாண்ைம	ேதைவ;	ஒப் ர ப்	பண் 	ேதைவ.	இைவ
ெயல்லாவற்ைற ம்	ஒ ங்ேக	ெபற்ற	ஆன்மா	ஆனந்தமாக	வள ம்	வா ம்;	வாழ
ைவக் ம்.	அதனால்தான்	தம்ைம	உணர்ந்த	நிைலயிேலேய	தைலவனாகிய
கட ைள	உணர ம்	என்றனர்	ஞானிகள்!

ஆன்மிகம்	என்ப 	 ற்றாகச்	சமய ம்	அல்ல;	சமயம்	சாராத ம்	அல்ல.	ஆனால்,
ஆயிரத்தில்	ஓரி வர்	கட ள்	பக்தியில்லாம ம்,	அறிவியல்	ேமைதகளாக,	நல்லவர்



களாக,	சான்ேறார்களாக,	ைவயகத்ைத	வாழ்வித்தவர்	களாக
இ ந்தி க்கிறார்கள்.	ஆனால்,	ெப ம்பாேலாரின்	ஆன்ம	வளர்ச்சிக் க்	கட ள்
நம்பிக்ைக ம்,	வழிபா ம்	ஒ 	சாதனமா ம்.

கட ள்	வழிபா ,	பக்தி	உைடயவர்களில்	பலர்	ஆன்ம	சக்திேய	இல்லாதவர்களாக,
ெகா யவர்களாகக்	 ட	இ க்கிறார்கள்.	இவர்க க் க்	கட ள்	பக்தி	மனிதர்
க க் த்	ேதைவப்ப ம்	தண்ணிைரப்	ேபால.	மீ க் த்	ேதைவப்ப ம்
தண்ணிைரப்	ேபால,	மனித க் க்	கட ள்	பக்தி	அைமய	ேவண் ம்.

ஆன்மாவின்	 ய்ைமேய	மனத்	 ய்ைம,	மனத்தால்	 லன்க ம்	அ க்கற்றதா ம்
லன்களில்	 ய்ைம,	ெபாறிகளில்	 ய்ைம,	இ ேவ	சீரான	வளர்ச்சி.	ெபாறி	களின்
ய்ைமயால்,	ஆன்மா	 ய்ைமயைடத ம்	உண் .	ஆனால்	இ 	க னம்,	பல

சமயங்களில்	வ க்கல்	ஏற்பட் த்	ேதாற் ப்	ேபாத ம்	உண் .	ஆன்மிக
வாழ்க்ைகக் 	இல்லறமா?	 றவறமா?	என்ற	விவாதம்	கிைடயா .	இரண் ம்
ஆன்மிக	வளர்ச்சி	சாத்தியேம.	வாழ்பவர்கைளப்	ெபா த்தேத	ஆன்மிக	வளர்ச்சி.

ஆன்மிகம்	என்ப 	 ற 	ெநறிையச்	சார்ந்தெதன் 	பலர்	க கின்றனர்.	இ
தவ .	உலகத்ைத	ெவ ப்ப 	ஆன்மிகம்	அல்ல;	உலகத்ைத	அறிந் ெகாண் ,
அதற் ள்	வாழ்ந் ,	தங்கைள ம்,	உலகத்ைத ம்,	ஒ ேசர	வளர்த் க்	ெகாள்வேத
ஆன்மிகம்.	அப்பர கள்	ஆன்மாவின்	பரிணாம	வளர்ச்சிைய,

"அப்பன்நீ	அம்ைமநீ	ஐய	 ம்நீ
அன் ைடய	மாம ம்	மாமி	 ம்நீ	
ஒப் ைடய	மாத ம்	ஒண்ெபா ம்நீ	
ஒ 	 ல ம்	 ற்ற ம்	ஒ ம்நீ	
ய்ப்பன ம்	உய்ப்பன ம்	ேதாற் வாய்நீ
ைணயாய்	என்	ெநஞ்சம்	 றப்பிப்பாய்நீ	

இப்ெபான்	நீ	இம்	மணிநீ	இம் த் நீ
இைறவன்	நீ	ஏ ர்ந்த	ெசல்வன்	நீேய"

என் 	அ ளி ள்ளைமைய	அறிக.	எவன்	ஒ வன்	தன்ைன ம்,	தன் ைடய	ெபாறி
லன்கைள ம்,	தன்ைனச்	 ற்றி	உள்ள	உலகத்ைத ம்,	தன்வசப்ப த்திப்	பயன்
ெகாள்கின்றாேனா,	அவன்	ஆன்மிகத்தில்	வளர்ந்த	வன்;	உயர்ந்தவன்.
ஆன்மாவிற் ள்	ஆைச	ெவள்ளம்,	ெபாறிகள்	வாயிலாக	வந் 	 ந் ெகாண்ேட
இ க் ம்.	ஆனால்	ஆன்மா	அைமதியாக	விளங் ம்;	ேதர் 	ெசய் ம்;	ஏற்பன
ஏற் ம்.	இ ேவ	ஆன்மிக	வாழ்க்ைகயின்	இயல் .



ஆன்மிகத்தில்	வளர்ந்தவர்கள்	மா ட	ச கத்ைத	இைறவன்	ஒ 	 ம்பமாக
அைமத்ேத	வழி	நடத் 	கின்றான்;	வாழ்விக்கின்றான்;	என் 	நம் வார்கள்.
ஆன்மிகத்தின்	ெகாள்ைக	ஒ ைமப்பாேட!	ஆன்மா	 ங்கிப்	ேபாவதல்ல.	ஆன்ம
மதிப்பீ 	இல்லாத	உடல்	வாழ் 	மட் ேம	வாழ்பவர்கள்	பிரிவிைன	வாதிகள்.

கட ள்	ஒ வேர.	கட ைளத்	தவிர	ேவ 	கட ள்	இல்ைல.	அ ேபால	 த்தி ம்
ஒன்ேற.	"கட ள்	ஒன்றல்ல;	இரண் ’	என் 	ெசான்னால்,	அந்த	நம்பிக்ைக
ஆன்மிகத்	கின்-ஆன்மிக	வாழ்க்ைகயின்	 றிக்ேகாைள	 றிய த் வி ம்.
இத்தைகய	பிரிவிைன	வாதிகள்	மக்கைள	மதிக்க	மாட்டார்கள்,	ெகட்ட	ேபாரி ம்
உலகத்ைத	உ வாக் வர்.	இத்தைகய	ெவற் 	மனிதர்	கள்	ஆன்மிக	ேவடங்
ெகாண் ந்தா ம்,	ஆன்மிக	வாதிகள்	அல்ல.

ஆன்மிக	வாழ்க்ைகயில்	வளர்ந்தவர்கள்	 ழந்ைத	கைளப்	ேபான்றவர்கள்.	எளிதில்
மகிழ்வர்;	அன் 	ெசய்வர்	பிற க் 	மகிழ் ட் வர்.	ஆன்மா,	அஹிம்ைச,
அஞ்சாைம,	தியாகம்,	தைய,	கள்ளாைம,	நன்னடத்ைத	ஆகியவற்ைறத்	தன
அணிகலன்களாகக்	ெகாண் 	பல டன்	 	வாழ்ந்தால்	ச தாயம்	ேமம்பா ம்.

இன் 	ெப ம்பா ம்	ஆன்மிகம்	கட ைளச்	சார்ந் 	 ட	இல்ைல.	மதங்கைளச்
சார்ந்தி க்கிற .	மதங்கைளக்	 ட	அல்ல-மத	நிஜவன	அைமப் க்கைளச்
சார்ந்தி ப்	பைதேய	இன் 	ஆன்மிகம்	என் 	தவறாகப்	பலர்	க 	கின்றனர்.
மதங்கள்	தம் ள்	 ரண்பட்ேட	விளங் கின்றன.

ஒேரா	வழி	மதங்கள்	அன்ைப,	சமாதானத்ைத,	சேகாதரத் வத்ைதப்	ேபாதிப்ப
உண்ைமயானா ம்,	இந்தப்	 னிதக்	ெகாள்ைககைள	விட,	மதம்	என்ற	அைமப் -
நி வனம்	இவற்றின்	ஆதிபத்திய	அக்கைற	மதங்க க் 	மி ந் 	விட்ட .
ஆதலால்	மதங்க்ளின்	ெபயரால்,	சண்ைடகள்,	கலகங்கள்,	ெகாைலகள்	ேதான்
கின்றன,	கல்லாடம்	சமயப்	பிணக்ைக	ம க்கிற .

வள்ளற்	ெப மான்	சமயப்	பிணக் கைள ம்,	ேபதங்	கைள ம்	பார்த் 	ெவ த் ப்
ேபாய்	"மதெமன் ம்	ேபய்"	என்றார்.	இந்த	உலகில்	மதங்களின்	ெபயரால்	நடந்த
ஆதிபத்திய	சண்ைடகேள	மி தி.	ஆதலால்,	கட ள்	நம்பிக்ைகைய ம்
பிரார்த்தைனைய ம்,	கட ள்	வழிபாட்ைட ம்,	மதத்ேதா 	இைணத் ப்	பார்க்கக்
டா .	ஆன்மிக	உலகம்	ேவ ;	மத	உலகம்	ேவ .

ஒ 	ெச யிலி ந் 	மண ள்ள	மலர்,	ஆரவாரமின்றி,	 கிழ்த் 	ெவளிவந் ,
எல்ேலா ம்	மணத்ைத	அ பவிக்	 ம்ப ,	மணத்ைதப்	பரப் வைதப்	ேபால,



ஆன்மாவில்	அன்பாக,	அ ளாக,	தியாகமாக,	சந்த யின்றி,	ஆரவார	மின்றி
கிழ்த் ,	வாழ்வித் 	வாழ்வ 	ஆன்மிகம்.

ஆன்மிகம்	மற்றவர்க க் 	உத வதில்	 ந் ம்;	ஆ தல்	த ம்.	ஆன்மிகம்
பயத்திற் 	அப்பாற்பட்ட :	ஆ ைம	உைடய .	விசாலமான	இதயம்	உைடய .
உ தி ம்,	உண்ைம ம்	உள்ள	உள்ளம்,	வி ப்பத் டன்	ேவைல	ெசய் ம்	பண்
இைவேய	ஆன்மிகத்தின்	அைடயாளங்கள்.	இைறவன்	கற்ேகாயிலில்
எ ந்த வைதவிட,	மனக்ேகாவிலில்	எ ந்த வைதேய	வி ம் கின்றான்.
இைறவைன,	"உடலிடங்	ெகாண்டாய்",	"மணத்தகத்தான்’	என்ெறல்லாம்
தி ைறகள்	ேபாற் ம்.	கற்ேகாயிைல	விட	மனக்ேகாயி	லிேலேய	இைறவன்
எ ந்த கின்றான்	என்பதற் 	 சலார்	நாயனார்	வரலாேற	சான் .

எந்த	மனிதனிடம்,	சாந்தம்,	சத்தியம்,	 லனடக்கம்,	 ணி ,	சம த்தி	உள்ளனேவா,
அந்த	மனிதேன	ஆன்மிகத்தில்	சிறந்தவன்.	இத்தைகய	மனிதரால்,	இவ் லகில்
ேகா க்கணக்கான	 லங்கள்	வள ம்;	வா ம்.	அவர்களின்	உடலிேலேய	இைறவன்

	ெகாண் ,	அவர்களின்	 லம்	தன்	வி ப்பத்ைதக்	கட ள்	நிைறேவற்றிக்
ெகாள் கின்றான்.	அதனால்,	எல்லா	வற்ைற ம்,	உன்ைனப்	ேபாலேவ	உன்
ஆன்மாைவப்	ேபாலேவ	காண்க.

ஆன்மிகம்	விைல	மதிப்பிட	 யாத	ஒ 	ெசல்வம்,	ஆன்மிகத்தில்	ெசழித்தவர்கள்
கத்தில்	ஒ 	ெபாலி ன் வல்	ேதான் ம்;	பரி 	ெவளிப்ப ம்;	பண்பா

இ க் ம்.	ஒ வன்	ஆன்ம	சக்தி	உைடயவன்	என்பைத	அவ ைடய	ஒவ்ெவா
அைசவி ம்	காணலாம்.	எ ப்பான	ேதாற்றம்	ஆன்மிகம்	வழங் ம்	ெகா.ை◌
ஆன்மிக	நலம்	ெபா ந்தியவன்	வழங் ம்	ெசாற்கள்	அவ ைடய	ஆன்மா	அன்பில்
நைனந்தி க்கிற ,	என்பைதப்	 லப்ப த் ம்.

ஒவ்ெவா 	ஆன்மா ம்	ஆன்ம	சக்தியால்	வளர	 ம்.	வாழ	 ம்.	ெசாற்கள்,
ெசயல்கள்	இைவெயல்	லாம்	உயர்ந்த	ஆன்மாைவ	இனம்	காட் ம்	அைடயாளங்	கள்.
நம 	ஆன்ம	சக்திைய	மற்றவர்க க் 	உணர்த் ம்	சாளரங்கேள	கண்கள்.
ெசாற்கேள	 தர்கள்.	 கத்தால்	அமர்ந்தினி 	ேநாக்கி,	இன்ெசால்	 றி,
ஈத் வந் 	மகிழ்தைலேய	தி வள் வம்	பாராட் ம்.

ம ந் 	மரம்	தன்	நன்ைம	ேநாக்கா ,	தனக் 	வ ம்	ெவட் க்கைள ம்
ஏற் க்ெகாண் ,	மற்றவர்	ேநாய்க் 	ம ந் 	வழங் ம்.	இ ேவ	ஆன்மிகத்தின்
பண் .

ஆன்மிகம்	எப்ேபா ம்	அறிைவத்	ேத ம்;	அன்ைப	வழங் ம்;	வாழ்விக் ம்.



ஆன்மிகம்	அ ள்	ப த்த	வாழ் 	சின்னங்க ம்,	அைடயாளங்க ம்	மட் ம்
ஆன்மிகம்	அல்ல.	அைவ	ஆன்மிக	வளர்ச்சிக் த்	 ைண	ெசய் ம்	சாதனங்களாக
அைமயக்	 ம்.	அப்ப 	அைமந்தால்	வரேவற்கத்தக்கேத.	இன் 	ெப 	வழக்காக
மதத்தின்	ெபயரில்	நைடெப ம்	சடங் கள்	ஆன்மாைவத்	ெதா வ 	 ட	இல்ைல.

ஆன்மிகம்	மனிதத்தின்	வி மிய	பயன்.	ஆன்மிகத்தின்	ம 	ெபயர்தான்	மனித
ேநயம்.	ஆன்மிகம்	ஆன்மேநய	ஒ ைமப்பா ைடய .	ஆன்மிகம்	சன்மார்க்க	ெநறி;
ெபா 	ெநறி.	ஆன்மிகம்	ப த்தறி க் ப்	 றம்பான	தல்ல;	ஆன்மிகம்	ஞானம்;
ஆன்மிகம்	உலகந்தழீஇய .

”எல்லா ம்	இன் ற்றி க்க	நிைனப்ப ேவயல்லாமல்	
ேவெறான்றறிேயன்	பராபரேம?”

என்றார்	தா மானார்.	இ ேவ	ஆன்மிகத்தின்	 ரல்.	இந்த	 ரல்	இன்
இந்தியாவிேலேய	ஒலிக்க்	வில்ைல.	தமிழகத்திேலேய	ஒலிக்கவில்ைல.	நா ம்
தி க்	ேகாயில்கள்	ெப கி	வளர்கின்றன;	தி விழாக்கள்	நடக்	கின்றன;
ட க் 	விழாக்கள்	நடக்கின்றன.	ஆன்◌ால்	இைவெயல்லாம்	மனிதேநயம்,

தாழ்ெவ ம்	தன்ைம	ேநாக்கிச்	சமயம்	சா ம்	இயல்ைபத்	தந்தனவா?	வ ைம,
சி ைமகளிலி ந் 	தப்ப	வழி	வைக	கற் க்	ெகா த்ததா?

மா டப்பதம்	தந் 	வாழ்வளித்த	வள்ளற்ெப மா	னாகிய	இைறவனிடேம
இரவலனாகத்தாேன	மனிதன்	ெசல்கின்றான்?	தி க்ேகாயிலி ம்	ேபாட்டா
ேபாட் கள்	மரியாைதகள்!	சாதிப் ன்ைமகள்!	பணத்தின்	தி விைள	யாடல்கள்!

எங்ேக	பழங்காலத்	தி க்ேகாயில்கைளச்	சார்ந் 	வளர்ந்த	ஆன்மிகம்?
நாயன்மார்க ம்,	ஆழ்வார்க ம்	வளர்த்த	ன்ன்மிகம்	எங்ேக?	சராசரங்கள்	எல்லாம்
சிவம்	ெப க்கிய	சீலம்	எங்ேக?	"எந்நாட்பவர்க் ம்	இைறவா?*	என்ற	உலகம்
ெபா ைம	த விய	மாணிக்க	வாசகரின்	ஆன்மிகம்	எங்ேக?	"ெதாண்டலால்
உயிர்க் 	ஊதியம்	இல்ைல"	என்றவா 	ெதாண் 	ெநறியில்	வளர்ந்த	ஆன்மிகம்
எங்ேக?

”பலர்	ைவ ந்தத்திற் ப்	ேபாக	நான்	நரகத்திற் ப்	ேபாகச்	சித்தமா ள்ேளன்’
என் 	மதில்	ேமல்	ஏறி,	இைறவன்	நாமத்ைத	எ த் 	ஒதிய	இராமா சரின்	ஆன்
மிகம்	எங்ேக?	"ேசர	வா ம்	ெசகத்திேர"	என் ,	ேவ 	பா ன்றி	அைனவைர ம்
அைழத்த	ஆன்மிகம்	எங் 	ேபாயிற் ?	ேத ங்கள்!



ஆன்மாவின்	வழி	வாழக்	கற் க்	ெகாள் ங்கள்?	எவ் யி ம்	தம் யிர்	ேபால்
ேபாற் ம்	ெப ெநறி	கைடப்	பி த் 	ஒ ங்கள்!	வல்லார்க் ம்,	வல்லைம
இல்லாதா	 க் ம்,	ஒ 	ேசர	வாழ்வளி ங்கள்!	உயிர்க் லம்	-	தி க் லம்	வாழ,
வளரத்	ெதாண் 	ெசய் ங்கள்	இந்த	மண் லகத்திேலேய	விண் லகத்ைதக்
கா ங்கள்!

ஆன்மிகம்	ச தாயத்ைதக்	 ட் 	விக் ம்.	ஆன்மிகம்	ச தாயேமம்பாட் க் த்
ைணெசய் ம்	கட ைள	நம் 	பிரார்த்தைன	ெசய்!	கட ளிடம்	சர்வ

வல்லைமைமையத்	தந்த ம்ப 	ேகட் க்	ெகாள்!	ஆன்	மிகத்தில்	சிறந்த
மனிதர்கள்	சமாதானத்தின்	காவலர்கள்.	ஆன்மிகவாதிகள்	சமநிைல
காண்பவர்கள்,	எல்ேலாைர ம்	வாழைவக் ம்	ஆன்மிகம்	வளர்க!	வாழ்க!
ஆன்மிகத்தில்	வளர்ந் 	ச தாய	ேமம்பாட்ைடக்	காண்ேபாமாக!

உட க் 	வலிைம;	ஆன்மா க் த்	 ணி ,	உடலில்	ேநாயின்ைம;	ஆன்மாவில்	 ற்ற
மின்ைம.	உட க் 	ஒ ங் கள்;	ஆன்மா க் 	ஒ க்கம்.	உட க் த்	திறைம
ஆன்மா க் 	அறி ,	உட க் 	உண ;	ஆன்மா க் 	பக்தி.	உடல்	உைழப்
மக்க க் 	ஆன்மாவின்	உைழப் 	கட க் .	உட க் த்	தனிைம,	ஆன்மா க்
மக்கள்	திர டன்	 தல்,	உட க் 	 யநலம்;	ஆன்மா க் 	பிறர்	நலம்	-என்பன
இயற்ைகயில்	அைமந்த	நியதிகள்.	இவற்றில்	பல	உடன்பட்டைவ.

வலிைழ- ணி :நலம்- ற்றமின்ைம;	ஒ ங் 	-	ஒ க்கம்;	திறைம-அறி ;
மக்க க் -கட க் 	இைவ	உடன்	பா ைடயன.	ஆனால்	உடல்	ெப ம்பா ம்	 ய
நலத்ைதேய	நா ம்.	நல்ல	ஆன்மா	பிறர்	நலத்ைதேய	ேபாற் ம்.	உடல்	ெப ம்பா ம்
ஆன்மாைவ	ஆட் ப்	பைடத் த்	தன 	ஆதிக்கத்திற் ள்	ைவத் க்ெகாள்ள
ஆைசப்ப ம்.	ஆன்மா க் 	அடங்கி	நடக் ம்	உடேல	நல்ல .	ஆன்மாவின்	வழி
வாழ்தேல	வாழ்க்ைக.

ஆன்மாவினாேலேய	ச தாயத்ைதக்	காண	இய ம்;	ேபண	இய ம்.	 ைறவிலா
நிைறவாக,	அன்பில்	ப த் 	உலகம்	தழீஇ	வாழ்தேல	ஆன்மிகம்.	இந்த	வழியில்
இனி	ேமலாவ 	நடப்ேபாமாக!	

இந்த	ஆன்மிக	வழியில்	நடவாமல்	இப்ேபா 	அ ர	வழியில்	ேபாய்க்ெகாண் க்-
கிேறாம்.	அதன்	விைள 	பா காப் ம்,	உத்திரவாத ம்	இன்ைம!	வ ைமக்ேகா
ன்பங்கள்!	 யரங்கள்!	இனிேமலாவ 	நா ம்	நம 	ஆன்மாவின்	தரத்ைத,

நலத்ைத	வளர்த் க்	ெகாள்ேவாம்!	இம்	மாநிலம்	பய ம்	வழியில்	வாழ்ேவாமாக!
ஒ வன்	உலகத்ைதேய	ெபற்றா ம்,	தன 	ஆன்மாைவ	இழந் 	வி வானாயின்



என்ன	பயன்?

இன் 	ஆன்மாைவ	இழந் ,	ெபாக் களாக,	ெவற்றர்களாக,	வாழ்ேவார்	பலர்.
இவர்கைள	”இந்த	ைவயகம்	 மப்ப ம்	வம் "	என்றார்	ஆண்டாள்	நாச்சியார்.
ச தாயம்	தழீஇய	ஆன்மிக	வாழ்க்ைகேய	வாழ்க்ைக.	ச தாயத்ைதப்	பற்றி ள்ள
ன்பங்கள்	அைனத் ம்	அகலத்	தன்னந்தனியாக ம்,	 ட்ட்மாக ம்,	ஆன்ம

வாழ்க்ைக	வாழ்ேவாம்!	வளர்க	ஆன்மிகம்	வளர்க	ச தாயம்	

கட ேள	 ட	வான்	பழித் ,	இம்மண்ணிற் 	வந்த 	மனிதேனா
வாழத்தான்!	அதில்	ஒ 	தனி	இன்பம்.	அந்த	இன்பம்	நிைறந்த

வாழ்க்ைகக் த்தான்	ஆன்மிகம்	என் 	ெபயர்.
								--	22-10-94	அன் 	ம ைர	வாெனாலியில்	ஒலிப்பரப்பான	உைர.
----------------



12.	�����	������������?

ம ைர	வாெனாலி	ேநயர்கேள!	இனிய	நல்வாழ்த் க்	கள்	கடந்த	பதிெனா
வாரமாக	“எங்ேக	ேபாகிேறாம்??	என்ற	தைலப்பில்	க த் ைரத்	ெதாடர்	வழங் ம்
வாய்ப் க்	கிைடத்த .	நீங்க ம்	ேகட் ர்கள்.	இந்தக்	க த் ைரத்	ெதாடரின்	 லம்
ஏற்பட் ள்ள	கிளர்ச்சி	எவ்வள ?	எத்தைகய ?	என் 	கணக்கிட	 யவில்ைல.

ம ைர	அன்பர்	ஏ.எஸ்	.ேக.	ஒவ்ெவா 	ேபச் க் ம்	வினாக்கைள	எ ப்பியி ந்தார்.
அர்த்த ள்ள	வினாக்களாக	எ ப்பியி ந்தார்.	அவ க் 	நன்றி!	அ ேபால
தி ப் னவாசல்	இைளஞர்கள்	 யி ந் 	ேகட் ள்ளனர்.	வினாக்க ம்
எ தி ள்ளனர்.	அந்த	இைளஞர்க க் 	நம 	வாழ்த் க்கள்.	வாெனாலி
நிைலயத்தா க் ம்	நன்றி	ெசால்ல	ேவண் ம்.	ஆனா ம்	நன்றிைய
வார்த்ைதகளால்	 றாமல்,	வாெனாலி	நிைலயத்தினர்	நமக் ப்	பல	விதங்களில்
சிந்திக் ம்	வாய்ப் 	அளித் 	வ வைத	நிைனந் ,	தி க் றள்	வழியில்
அவர்க க் 	நன்றியறித டன்	வாழ்தல்	நம 	கடைம.

எங்ேக	ேபாகின்ேறாம்?	வாழ்க்ைக	ஒ 	பயணம்;	ெந ய	பயணம்	ேபாலத்
ேதாற்றமளித் 	 கிய	காலத்தில்	 ம்	பயணம்.

”ெந நல்	உளெனா வன்	இன்றில்ைல	என் ம்
ெப ைம	 ைடத்திவ்	 ல "

என் 	தி க் றள்	 ம்.	வாழ்க்ைகயில்	இளைமயில்	பிைழகள்	ேநர்ந்தால்
வாழ்க்ைகயின்	ந வில்	ேபாராட்டங்கள்	அைம ம்	வாழ்க்ைகயின்	 வில்
கழிவிரக்க	நிைல	ேதான் ம்.	இந்த	அவலத்ைதத்	தவிர்த் க்ெகாள்ள
ேவண்டாமா?	எங்ேக	ேபாகிேறாம்?

எ 	நம 	வாழ்க்ைகயின்	 றிக்ேகாள்?	"மா டம்*	அற் தமான	பிறவி	நான்
வர்க க் ள்	அடங்கிய	 ம்பத்திற்காக	மட் மா	இவ்வள 	ெபரிய	மா டப்

பிறவிைய	இைறவன்	வழங்கியி ப்பான்?	தான்	உண் ,	தான்	வாழ்தல்	அவசியம்;
தி மணம்	நிகழ	ேவண் ம்;	வாழ்தல்	ேவண் ம்;	அ த்த	தைல ைறகள்	ேதான்ற



ேவண் ம்;	எல்லாம்	நடக்க	ேவண் ம்;	நன்றாகேவ	நடக்க	ேவண் ம்.

ஆயி ம்	வீட் ற் 	ெவளிேய	உள்ள	உலகம்	ெவளிச்சத்தில்	இ ந்தால்தான்
வீட் ற் ள்	ெவளிச்சம்	இ க் ம்.	 ரியன்	எரிகிற ;	உலகம்	 வதற் ம்	ஒளி
த கிற ;	வாழ்வளிக்கிற ;	சிமினி ம்	எரிகிற .	ஆனால்	ெவளிச்சம்	 ைற .
தன்ைனக்	காட் கிற :	 ற்றி ம்	கிடக் ம்	சில	ெபா ள்கைளக்	காட் கிற .
இன் 	பலர்	சிம்னி	விளக் ப்	ேபால	வாழ்கின்றனர்.	பலரால்	அவ்வள தான்	 ம்.

ஒ 	சிலராவ 	வீட் ற் 	ெவளிேய	உள்ள	உலகத்ைதப்	பார்க்கக்	 டாதா?	ஊ க் ப்
பத் 	ேபர்,	ஊராைரப்	பார்க்க,	ஊைர	வளர்க்க	ேநரமில்லாமலா	ேபாய்விட்ட ?
அல்ல 	ஆற்றல்	இல்லாமல்	ேபாய்	விட்டதா?	அெதல்லாம்	ஒன் ம்	இல்ைல.	 யநலம்
ஒ 	காரணம்.	மற்றவர்	வாழேவண் ம்	என்ற	கவைலேய	பல க் 	இல்ைல.	இன் ம்
பல க் 	அச்சம்	பயம்!	ஊ க் 	நல்ல 	ெசான்னால்	எவ்வள 	ேபர்	ேகட்பார்கள்?
பல்ர்	ேகட்க	மாட்டார்கள்.	ஆதலால்	நமக் 	ஏன்	வம் 	என் 	ஒ ங் கின்றனர்.	

இந்த	உலகத்தின்	ேபாக் 	விேனாதமான .	இந்த	உலகத்தின்	அங்கீகாரத்ைத
எதிர்பார்ப்பவர்கள்	எைத ம்	ெசய்ய	இயலா .	அதனால்தான்	இன் 	 கழ்	என்ப
விளம்பரமாக,	தம் ைடய	ைகயாட்கைள	ைவத் ச்	ெசய் 	ெகாள்வதாயிற் .
அண்ணல்	ஏ 	 தல்	அண்ணல்	காந்திய கள்	வைரயில்	அப்பர கள்	 தல்
அ ட்பிரகாச	வள்ளலார்	வைரயில்,	உலகம்	அங்கீகரிக்கவில்ைல	மாறாகத்
ன் த்திய .

ஆதலால்	நீ	வாழ	ஆைசப்பட்டால்	வாழ	 ற்ப !	வாழ்க்ைகயின்	 றிக்ேகாைள
நிர்ணயம்	ெசய் 	ெகாள்!	 றிக்ேகாைள	அைடயத்	தளர்ச்சியின்றி	 யற்சி	ெசய்;
நா ம்	உைழப்ைப,	 யற்சிைய,	வளர்த் க்ெகாள்!	வாழ்வாய்	மற்றவர்கைள ம்
வாழ	ைவப்பாய்!

இப்பிறவி	நமக் க்	கிைடத்த	ஓர்	அரிய	வாய்ப் .	வாய்ப் 	எப்ேபா ம்	வரா .
ெதாடர்ந் ம்	வரா .	அ 	தமக்காகக்	காத் க்ெகாண் ம்	நிற்கா .	வாய்ப்
இ க் ம்	திைசைய	நா ங்கள்	எ 	வாய்ப் -நல்	வாய்ப் 	என் 	இனங்கண்
ெகாள் ம்	திறைம	ேவண் ம்.

வாய்ப் க்கைளத்	ேதர் 	ெசய் 	ஏற்பதில்தான்	ெவற்றி	இ க்கிற .
வாய்ப் க்கைளக்	கவனிக்காமல்	அதைனத்	தாண் 	நாம்	ேபாய்விடக்	 டா .	அ
ேபாலேவ	நம்ைமத்	தாண் 	வாய்ப் 	ேபாக	அ மதிக்கக்	 டா .	"வாய்த்த
நந்தமக் 	ஈேதார்	பிறவி;	மதித்தி 	மின்"	உளதா ம்	சாக்காட்ைட	வி ம் ங்கள்!
வள ங்	கள்!	வா ங்கள்!



ஒ 	நா 	நல்ல	 மக்கைளப்	ெபற்றி ந்தால்தான்.	அந்நா 	வள ம்	 கழ்ெப ம்
இன் 	நம 	நாட் ல்	 மக்கள்	த தி	ெபற்றவர்கள்	மிக	மிகச்	சிலேர.	10
வி க்கா 	 ட	இ க்க	மாட்டார்கள்.	நாட் ப்	பற் ம்,	எல்ேலா ம்	இந்தியர்	என்ற
உணர் ம்	இன் 	அ கி	வ கிற .	நாட் க்காக	அரசியல்	என்ப 	ேபாய்,	தன
ஆதாயத் க்காக	அரசியல்	என்பதாகி	விட்ட .

அன் 	அன்னியர்கள்	 ரண் னார்கள்.	இன் 	இந்தியர்கேள	இந்தியாைவச்
ரண் கிறார்கள்.	இந்த	அவலம்	எளிதில்	அகலா .	ெபா 	மக்கள்	க த் த்

திரண்டால்,	ெபா 	மக்கள்	இ பற்றி	ேபசினாேல	 ட	அக ம்.	ெபா
மக்களிடத்தில்	அரசியல்,	ச க	விழிப் ணர் கைள	உண்டாக் ங்கள்	ேபார்க்
ணத்ைத	உ வாக் ங்கள்!	

தந்திர	தினப்	ெபான்விழா	வரப்ேபாகிற .	இன்ன மா	வ ைமக்	ேகாட் ற் க்	கீழ்
வாழ்வ ?	நம 	நாட் 	இைளஞர்கள்	ேவைலயில்லாத்	திண்டாட்டத்தி	னால்
தவித் ம்	வாழ்க்ைகயின்	அ ப்பைடத்	ேதைவகள்	 ட	அைமயாத	வாழ்க்ைகயில்
ஒ 	 ெவன	ெநளிந் ம்	எத்தைன	ஆண் கள்	வாழ்வ ?	ெந ந் யிலிலி ந்
விழித் க்	ெகாள்!	ெபா 	மக்களிடம்	விழிப் ணர்ச்சிைய	உண்டாக் 	தன்ைன
நா க்	ேகட்பவர்க க் ம்,	ஏதாவ 	த பவர்க க் ம்,	விளம்பர
மன்னர்க க் ம்,	வாக்களிக்க	மாட்ேடாம்	என் 	உ தி	ெகாள்ளச்	ெசய்க!

அடக்கமாக	இந்த	நாட்ைட	ேநசிப்பவர்கைள	இந்த	நாட் 	மக்கைள
ேநசிப்பவர்கைளத்	ேத ப்	பி த் 	ேவட்பாளர்	ஆக் ங்கள்!	அவர்க க்ேக
வாக்களி ங்கள்!	இந்த	நாட் ல்	ஐம்ப 	ஆண் கள்	வாழ்ந்தவர்க க் 	இந்த
நாட்ைடப்	பற்றித்	ெதரியாதா?	யா க் 	வாக்களித்	தால்	நல்ல 	என்
இைளஞர்க க் 	வழிகாட்டக்	 டாதா?	

மனித ல	வரலாற்ைற	உ வாக் வதில்	மத்தியதர	வர்க்கத்திற் 	ஒ 	இடம்	உண்
ச தாய	மாற்றத்ைத	மத்தியதர	வர்க்கேம	உ வாக்க	இய ம்.	இன் 	நம 	நாட்
மத்தியதர	வர்க்கம்	 கர்ெபா ள்	சந்ைதயில்	 ழ்கி	விட்ட .	 ைளச்
ேசாம்ப க் 	இைரயாகி	விட்ட .	ஏைழகள்	நிைலயான	தீர் காண	வி ம்பவில்ைல.
இனாம்,	இலவசம்,	இவற்ைறேய	நம்பி	வாழ்கின்றனர்.	ேகா க்கணக்கான	மக்கள்
என் 	ெபா 	வி ம்	என் 	எதிர்பார்த் க்	கிடக்கின்றனர்.	ெபா 	வி யா !
நாமாகத்தான்	வி யைவக்க	ேவண் ம்.

ஜனநாயக	மர கைளப்	பயிற் ங்கள்	 ச்	சிந்தைன	ெசய் ங்கள்!	 வாழக்
கற் க்ெகாள் ங்கள்	ஒ வர்	எல்லா க்காக ம்,	எல்ேலா ம்	ஒ வ க்காக ம்



என் 	வாழக்	கற் க்ெகாள் ங்கள்!	மக்க க் 	நன்னைட	நல் ம்,	அரைசப்
ேபாற் ேவாம்!

நிலத்தில்	நாம்	பிறக்கின்ேறாம்.	நிலத்திேலேய	வாழ்	கின்ேறாம்.	நிலேம	நமக்
உண ப்	ெபா ள்கைளத்	தந் 	வாழ்வளிக்கிற .	இ தியி ம்	நிலத்தின்
ம ையேய	சரண்	அைடகின்ேறாம்.	நிலத்ைத	நம்மிட	மி ந் 	பிரிக்க	 யா .
இந்நிலத்ைதப்	ேப ங்கள்!	நிலத்தின்	தரத்ைதக்	காப்பாற் ங்கள்!	நிலத்தில்	மரங்
கைள	ந ங்கள்	பயிர்கைளச்	சா ப 	ெசய் ங்கள்.	எங் ம்	ப ைம	ேபார்த்திய
நிலத்ைதேய	காண்க!

விலங் கள்,	பறைவகள்	 ைணயின்றி	மனிதன்	வாழ்தல்	இயலா .	கால்	நைடகள்
ெசல்வம்.	கால்நைட	வளர்த்தல்	பன் கப்	பயன்த ம்	ெதாழில்.	பால்	மா கள்
நமக் ப்	 ரண	சத் ணவாக	விளங் ம்	பாைலத்	த கின்றன.	நிலத்திற்
உரமளிக்கின்றன.	ஆதலால்	வி கள்	ேதா ம்	பால்மா கள்	வளர்த் 	பா ம்,
ேமா ம்	உண் 	வளமாக,	வலிைமயாக	வாழ்ேவாமாக!

மா ட	வாழ்க்ைகயின்	அ ப்பைட,	மா ட	வாழ்க்	ைகயின்	இயக்கம்	எல்லாம்
ெபா ளாதார	அ ப்பைட	தான்.	அல்ல 	ெபா ளாதாரேம	தான்.	ஒ 	சிலர்,	க த்ேத
உலைக	இயக் கிற 	என்பர்.	க த் 	இந்த	உலகத்ைத	இயக் வதாயின்	ஆன்மிக
மாற்றங்கள்	ஏற்பட் க் ம்.	உலகத்தில்	மனிதன்	சிந்திக்கத்	ெதாடங்கி	பல
றாயிரம்	ஆண் கள்	உ ண்ேடா 	விட்டன.

உலகத்தில்	எந்த	நிைலயில்	ேதான்றிய	எந்த	க த் ம்	உலகத்ைத	ெவன்
விளங்கவில்ைல.	ஆனால்	ெபா ளா	தாரம்	இயக்கி	வந்தி க்கிற .	பண
மதிப்பீட் ச்	ச தாயம்	வி ப்பத்தக்கதல்ல	என் 	எவ்வள 	எ த் க்	 றி ம்
இன் ம்	எ படவில்ைல.	நாட் ற் 	நலம்	ெசய் ம்	வாய்ப் க்கைள	நல் ழால்
ெபற்றவர்கள்	 தல்	 றவியர்	வைர	பாேம	இயக் கிற .	ஏன்?	தி க்ேகாயிலில்
கட ள்	எ ந்த ளச்	ெசய் ம்	ெபா ட	ெபாற்கா 	கள்	ேபா கின்ேறாம்.
அதனால்தான்	மா னிவர்	காரல்	மார்க்ஸ்	இந்தச்	ச தாய	இயக்கத்திற்
ெபா ேள	 தல்	என்றார்.

நம 	தி வள் வ ம்	“ெபா ளில்லார்க் 	இவ்	 லகம்	இல்ைல’	என்றார்.
**ெசய்க	ெபா ைள"	என்	றார்.	ஆனால்	ெபா ள்	ெசய்யாமல்,	ெபா ள்	ெசய் ம்
யற்சியில்	 	அக்கைற டன்	ஈ படாமல்,	அதிர்ஷ்டத்ைத	நம் கின்ேறாம்.

லாட்டரிச்சீட்ைட	நம் கின்	ேறாம்.	இ 	தவ .	ேபா ம்	வழி ம்	அல்ல.

நம 	நாட் 	மக்களின்	வ ைமக் 	வய 	 ைறந்த 	இரண்டாயிரத் 	 ந்



ஆண் கள்	இ க்கலாம்.	ஆனால்	 ப் 	அைடயாமல்,	சாகாமல,	வ ைம	வளர்ந்
வ கிற .	இன் 	வ ைம	"வ ைமக்	ேகா "	என் 	ெவளிப்படத்	ேதான்றி,	அரசின்
அங்கீகாரத்ைத ம்	ெபற் 	விட்ட .	இந்த	வ ைமைய	இந்தத்	தைல ைறயில்
அகற்றிேய	ஆகேவண் ம்	என் 	உ தி	 ங்கள்.

ந த்தர	மக்க ைடய	ெபா ளாதார	வளர்ச்சிக் ம்,	ஏைழக ைடய	ெபா ளாதார
ஆக்கத்திற் ம்	நம்	நாட் ல்	தைடகள்	பல	உள்ளன.	அவற் ள்	 றிப்பிடத்தக்கைவ
க ப் ப்பணத் டன்	ெகா த் 	வள ம்	தனி ைடைம,	பன்னாட் 	 லதனம்
தலியன.	ேம ம்	நம் ைடய	ெபா ளாதார	 ன்ேனற்றத்திற் ப்	ெபரிய	தைட

நிைல	யாைமத்	தத் வம்-விதித்தத் வம்.	இவற்ைற	எல்லாம்	எதிர்த் ப்
ேபார்க் ணத் டன்	ேபாரா ேவாம்!	வ ைமயி	லி ந் ம்,	சி ைமயிலி ந் ம்
வி தைல	ெப ேவாம்!

மா டம்	அறி ப்	பிறவி-அறி 	ஜீவன்!	ஆனால்	அறிைவத்தான்	நம்மால்
ெபற யவில்ைல.	கல்வி,	ேகள்வி	 தலிய	சாதனங்கள்	பல்கிப்	ெப கி ம்	அறி
வளரவில்ைல.	ஏன்?	இன் 	அறி 	ேவட்ைக	உைடேயார்	யார்?	அறியாைமையேய
அறி 	என் 	நிைனத் க்	ெகாண் ,	தைலயால்	நடப்பவர்கள்	பல்கிப்	ெப கி
விட்டனர்.

எங் 	ேநாக்கி ம்	பட்டதாரிகள்!	ஆனால்	பைடப்	பாளிகைளக்	காேணாம்!	ஏன்
இந்த	அவலம்?	கற்க!	ெதாடர்ந் 	கற்க	கற்ற,	ேகட்ட	க த் கைளச்	சிந்தன்ை◌
ெசய்க	அச்சிந்தைனக் 	உ வம்	த க	உ வம்	த ம்	 யற்சியில்	அறி
கிழ்க் ம்	அறி 	 ன்பத்தி	லி ந் 	பா காக் ம்	அறிைவத்	ேத ேவாம்!	நா ம்

ேத ேவாம்	!

அறி 	 ட்பமான 	அறி 	பய ைடய	வைகயில்?	இயங்க	உைழப் த்	ேதைவ.	இந்த
உடல்,	உைழப்பால்	ஆய .	உைழப் க்காகேவ	உ வான .	உைழப் ம்,	அறிவறிந்த
ஆள்விைன ம்	இந்த	உலைக	ெசன்ற	காலத்தில்	உ வாக்கி	வந் ள்ள .	நம் ன்
ம ைரப்	ெப ங்ேகாயில்,	ைவைக	நீர்த்ேதக்கம்,	இைவெயல்லாம்	உைழப்பின்
சிறப்ைபேய	ேபாதிக்கிக்றன	உைழப் ,	வாழ்வதற் 	இன்றியைமயாத .

உைழக்கா ,	அல்ல 	 ற்றாக	உைழக்கா 	உண்பவர்	கள்	ேசாம்ேபறிகள்
ெகாள்ைளக்காரர்கள்.	உைழத் 	உண்பேத	உயர் ,	அறிவறிந்த	ஆள்விைன	சார்ந்த
வாழ்க்ைகைய	நடத் ேவாமாக	உைழப்பில்	இன்பம்,	இைடயீ 	இல்லாத	உைழப்பில்
இன்பம்,	பிற க்ெகன	:	உைழப்பதில்	இன்பம்	காண்ேபாமாக!

மனிதனின்	வரலாற் க் 	வளர்ச்சி	ேதைவ	மாற்றங்	கள்	ேதைவ1	ஒ க்ெகாண்ேட



உள்ள	ஆ கள்	பயன்ப ம்	தீர்த்தம்	எனப்ப ம்.	ேதங்கிக்	கிடக் ம்	 ட்ைட	நீர்
பயன்படா -ேநாய்கைளத்தான்	த ம்.	அ ேபால,	வளர்ச்சிைய ம்,
மாற்றங்கைள ம்	ஏற்ப த்திக்	ெகாள்	ளாத	மனிதர்கள்,	மனித லம்	 ன்ேனற

யா :	ேமம்பா 	அைடய	 யா .

பழக்கங்கள்,	வழக்கங்கள்	என்ற	சால்	வழிேய	ெசல்லா .	பழக்கங்கள்	தவிரப்
பழ மின்	மனித க் 	வாய்க் ம்	எந்த	ஒ 	 ன்ப ம்	இயற்ைக மன் 	நியதி
மன் 	இைவயைனத் ம்	மனிதனின்,	மனித	 லத்தின்	பிைழகளால்	ேநர்பைவேய
பிைழகைளத்	தவிர்த் ப்	பழ மின்	!

"யாெரா ம்	பைக	ேவண்டாம்"	என்றான்	கம்பன்,	ெசால்	 ன் .	ெபா ள்	ெபரி .
"யாெரா ம்’-	உடன்பா லாதவரிடம்	 டப்	பைக	ெகாள்ளேவண்டாம்.	பைக
இல்ைலேயல்	ேபார்	ஒ ங் ம்;	 கழ்	ஒ ங்கா .	நா ம்	பைகயின்றி,	பண் 	பாராட் ,
உற 	ெகாண் 	வாழ்ேவாம்!	யாேரா ம்	உற 	எவேரா ம்	ஒப் ர 	இைவ	நம
வாழ்க்ைக	ெநறிகளாகட் ம்	பழைமயின்	சாரம்	ஏற்ேபாம்!	பழைம	வித் !

பழைம	இன்ைறயத்	தைல ைறக் 	உணவாக	இயலா .	ஆனால்	ஊட்டேமற் ம்
உரமா ம்.	 ம்ை◌	பைடப்ேபாம்!	 தியேதார்	உலைகச்	ெசய்ேவாம்!	சாதி	கைள
அகற் ேவாம்!	 லம்,	ேகாத்திரங்கைள	மறப்ேபாம்!	ஒன்ேற	 லம்	-ஒ வேன
ேதவன்	என்ேபாம்!	 விைய	நடத் ேவாம்!	ெபா வில்	நடத் ேவாம்!	மனித ல
சமநிைல	காண்ேபாம்!	மார்க்சியம்	கற்ேபாம்!	வள் வம்	கற்ேபாம்!	இவ்விரண்
தத் வங்க ம்	இைணந்த	ச தாயம்	காண்ேபாம்!

எல்ேலா க் ம்	எல்லாப்	ெப ஞ்	ெசல்வ ம்	அைட ம்	ப 	ெசய்ேவாம்!
வல்லா க் ம்	மாட்டா க் ம்	ஒ ங்ேக	வாழ்வளிப்ேபாம்;	ஒத்தா ம்,	உயர்ந்தா ம்
தாழ்ந்தா ம்,	எவ ம்	ஒ ங்கிைணந் 	உலகியல்	நடத் ேவாம்!	கணியன்
ங் ன்றன்	வழி,	ெபரிேயாைர	வியத்தல்	ெசய்ேவாம்!	சிறிேயாைர	இகழ்தல்

அதனி ம்	இலம்	நா ம்	 தியன	கற்ேபாம்!	 தியன	பைடப்ேபாம்!	இன்ைறய
பணிகைள,	இன்ைறய	க விகைளக்	ெகாண்ேட	ெசய்ேவாம்!	இல்லாதவர்	இல்ைல
என் 	ெசய்ேவாம்!

அப்பர கள்	 றியவா ,	"இன்பேம	எந்நா ம் ன்பமில்ைல"	என் 	வாழ்ேவாம்!
இந்த	மண்ணில்	விண்ணர 	காண்ேபாம்!	

“ தந்திரம்"	விைலமதிக்க	 யாத .	உலகம்	 வ ம்,	பல	 	ஆண் 	காலம்
மக்கள்	ேபாரா ச்	 தந்திரத்ைதக்	கண்டனர்.	18-ம்	 ற்றாண் ல்,	பிரஞ்
ேதசத்தில்	நடந்த	 ரட்சி,	மனித	 லத்திற் 	 ன் 	மந்திரங்கைள	வழங்கின.



அைவயாவன	 தந்திரம்,	சமத் வம்,	சேகாதரத் வம்	என்பன.	இைவேய	இன்ைறய
மனித	உலகத்தின்	தாரக	மந்திரங்கள்.	இதன்	பின்	உலகம்,	 தந்திரக்	காற்ைற
வாசிக்கத்	ெதாடங்கிய .

இன் 	நம 	நா 	 தந்திர	நா 	நாேம,	நமக்	ெகன் 	நம்ைம	ஆள்வதற்ெகன்
ஆட்சி	அைமக்	கின்ேறாம்.	இன் 	நம 	நாட் ல்	 தந்திரத்தின்	அ ைம	பல க் த்
ெதரியவில்ைல	ஏன்- தந்திரத்	தி நாைளக்	 ட	வீட் 	விழாவாக,	ெபா
விழாவாக,	மக்கள்	ெகாண்டா வதில்ைல.

தந்திரத்திற் ப்	பிற ம்	பைழய	தீபாவளிதான்	ெபரிய	விேசஷமாக	இ க்கிற .
ஏன்-அர 	 ட	 ணி	விைலச்	ச ைககைள	 தந்திர	தினத்திற் த்	தரவில்ைல.
தந்திர	தின	விழாைவ	வீ களி ம்,	நாட் 	மக்கள்	விரிவாகக்	ெகாண்டா தல்

ேவண் ம்.

"நாமி க் ம்	நா 	நம ?"	என்ற	உரிைமைய	உ திப்ப த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.
18	வய 	நிரம்பிய	 ம்,	ஊராட்சி	அ வலகத்திற் ச்	ெசன் 	வாக்காளராகப்	பதி
ெசய் ெகாள்ள	ேவண் ம்.	வாக்காளர்கள்	தவறாமல்,	எந்தவிதமான	 ண் த ம்
இன்றி,	ைக ட் ம்	இன்றி,	வாக் ச்	சாவ க் ச்	ெசன் 	வாக்களிக்க	ேவண் ம்.
தவறாமல்	எல்ேலா ம்	வாக்களிப்	 	என்ற	கடைம	ேமற்ெகாண்ெடா கினால்,
கள்ளத்தன	மாக	ஒ வர்	ெபயரில்	மற்றவர்	வாக்களிக்க	இய மா?	அல்ல
ெசத்தவர்தான்	எ ந் 	வந் 	வாக்களிப்பாரா?	அைடயாள	அட்ைட
அவசிய்ப்ப மா?	நம் ைடய	தவ 	கள்தாேன	அைடயாள	அட்ைட
ேகட் ம்ப யாகச்	ெசய் 	விட்ட .

தந்திர	ஜனநாயக	ஆட்சியில்	எல்ேலா ம்	வாக்களிப்ப 	கடைம,	இதில்
தவறக் டா .	 தந்திர	நாட் ன்	 மக்கள்	அைனவ ம்	நாட் ன்	வளர்ச்சிக் ரிய
பணி	களில்	ஈ பட	உரிைம	உண் .	ஈ பட ம்	ேவண் ம்.	அவரவர்	நிைலக் 	ஏற்பத்
தாம்	வா ம்	ஊரின்	நல க்	 ம்,	ேமம்பாட் க் ரிய	பணிகளிலாவ 	ஈ பட
ேவண் ம்.	அ ம்	இயலா 	ேபானால்	 ைறந்த	பட்சம்	ஊரின்,	ச கத்தின்
நல க் 	ஊ 	விைளவிக்காமலTவ 	வாழ்தல்	ேவண் ம்.

ச க	ஒற் ைமக் 	விேராதமாக,	ேகாள்	ெசால் தல்,	சிண் - ந் வி தல்
ேபான்றவற்ைறத்	தவிர்த் 	வி தல்	ேவண் ம்.	ஊைரத்	 ய்ைமயாக	ைவத் க்
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	விதிகளில்	 ப்ைபகைளப்	ேபா தல்,	கழி 	நீர்கைள	வி தல்
தவ .	ப ைமயான	மரங்கைள	ெவட்டக்	 டா .	இங்ங்னம்	நல்லன
அல்லாதவற்ைறச்	ெசய்வைதத்	தவிர்த்தா ம்	ஊர்	வள ம்	வா ம்!



ஒ 	 தந்திர	நாட் ன்	 மக்க க் 	ச க,	ெபா ளாதார	அறி 	ேதைவ.
இவற்ைறக்	கற் க்	ெகாள்ள	அைனவ ம்	 ன்வர	ேவண் ம்	அரசியல்,	ச க,
ெபா ளாதார	அறிவிைன	மக்கள்	மன்றத்தில்	வளர்க்க,	இைளஞர்கள்	வ ப் க்கள்
லம்	அரசியல்	அறிைவ,	ெபா ளாதாரச்	சிந்தைனைய	வளர்க்க	ேவண் ம்.

ஜனநாயக	வாழ்க்ைக	என்ப 	ேதர்த க் 	மட் 	மல்ல.	ஜனநாயகம்	என்ப 	ஒ
வாழ்க்ைக	 ைற	ஜனநாயக	வாழ்க்ைக	 ைற	தனிமனிதனின்	 ய
விமர்சனத்தா ம்,	 ட்டாகப்	பலர்	ெசய் ம்	விமர்சனத்	தா ம்	வள ம்,	ஆனால்
மற்றவர்கள்	ெசய் ம்	விமர்சனம்	உள்ேநாக்கம்	ெகாண்டதாக	இல்லாமல்,
உண்ைமயில்	நாட் 	நலனில்	அக்கைற	ெகாண்டதாக	அைமயேவண்	 ம்.	**ெசவி
ைகப்பச்	ெசாற்	ெபா க் ம்"	பண் .	ஜனநாயக	வாழ்க்ைகக் ,	 ட்
வாழ்க்ைகக் ,	இன்றியைமயாததா ம்.

ஜனநாயக	வாழ்க்ைக	 ைறயின்	ஆணிேவர்	கட்சிகள்.	தவிர்க்க	இயலாத
ேதைவகள்.	இந்த	அைம கள்	அதிகார	ேவட்ைக	உைடயனவாக ம்,	ஆதிபத்திய
ஆைச	உைடயனவாக ம்,	ெபா ளாைச	உைடயனவாக ம்	இ த்தல்	 டா .
நாட் க் த்	ெதாண் 	ெசய்வைதேய	 றிக்ேகாளாகக்	ெகாண்ட	ெகாள்ைக
அணிகளாக	அைமய	ேவண் ம்.	அக் றிக்ேகாைள	அைட ம்	ெநறி ைற
களிேலேய	க த் 	ேவ பா கள்!

ஆதலால்,	உள்ேநாக்க ம்,	பைக ணர் ம்,	ஆட்சி	அதிகாரத்தில்	பி ப் ம்	உைடய
அைமப் க்களால்,	கட்சி	களால்,	நாட் க் ப்	பயன்	விைளயா .	சட்டசைப,
பாரா மன்ற	விவாதங்களில்	 	இ க்கலாம்.	நாட் ல்	 	இ த்தல்	அறேவ
டா .	நல்ல	ஜனநாயகப்	பண் ,	பிறர்	வாய்க்	ேகட் ம்	ஆர்வத்ைதத்	 ண் ம்.

யாேரா ம்	பைக	ெகாள்ளாத	பண்பாேட	ெவற்றி	த ம்.

வாழ்க்ைக	 றிக்ேகா டன்	அைமக்கப்	ெபற்ற 	என்ப 	வாய்த்தி க் ம்
க விகைளப்	ெபா த்ேத	உணரப்	ப ம்	உண்ைம.	மா டம்	ஒ 	பிறவி.	மா டம்
ெவற்றி"	ெபற	ேவண் ம்.	ெவற்றி	ெபா ந்திய	வாழ்க்ைகக் க்	 றிக்ேகாள்	ேதைவ.
றிக்ேகாள்	இமயம்	ேபால	உயர்ந்த,	தாக	இ க்கேவண் ம்.	யாைனையக்	 றிைவ

அ ப வ 	ெகா வாக	இ ந்தா ம்	பரவாயில்ைல.	 றிக்ேகாள்.	உயர்வாக	அைமய
ேவண் ம்.

பல	 	ஆண் களாக	நம் ைடய	ச தாயத்ைத	வ த்தி	வ ம்	தீண்டாைம,
சாதிப்	பிரச்சைனகள்,	மதப்	பிரிவிைனகள்,	அறியாைம,	வ ைம	 தலியன,
தந்திரம்	வந்த	பிற ம்	அகன்ற	பா ல்ைல.	இந்தப்	 ன்ைமகைள	ெயல்லாம்

அகற்றி,	ஒ 	 திய	உலகத்ைதப்	பைடப்பைத	இலட்சியமாகக்	ெகாள்ேவாம்!



விைய	நடத் ேவாம்!	ெபா வில்	நடத் ேவாம்	 	வாழ்தல்	ஒ 	பண் ;	நாகரீகம்;
ட் ற 	உைழப்ைப	ஊக் விக் ம்;	ேகா 	நன்ைம	த ம்;	 ட் டைமச்

ச தாயேம	எல்ேலா ம்	எல்லாச்	ெசல்வ ம்	ெபற	வழி	ெசய் ம்	வைக	ெசய் ம்;
ட் டைமச்	ச தாயேம	ெபா நலம்	காண	வழி!

காலம்-வா ங்	காலம்	மிக	மிகக்	 ைற .	வாழ்க்ைக	யின்	ெதாடக்கத்தில்	பல
ஆண் கள்	 ழந்ைதப்	ப வத்தில்	கழிந் 	ேபாகின்றன.	வாழ்க்ைகயின்
பிற்காலத்தில்	பல	ஆண் கள்	ஓய்வில்,	 ைமயில்,	கழிந் 	ேபாகின்றன"
இைடயில்	40	ஆண் கள்	தாம்	வா ம்	காலம்.	காலத்ைத	விைல	மதிப் ள்ளதாக
ஆக்கேவண் ம்.

இளைமயில்	ப த்த 	வாழ்க்ைக	 வைத ம்	நடத்தப்	ேபாதா .	நாள்ேதா ம்
த்தறி 	ேதைவ.	நாள்ேதா ம்	பைழய	இலக்கியங்கைவப்	ப க்கேவண் ம்.
நாள்ேதா ம்	 திய	அறிவியல்	 ல்கைளத்	ேதர் 	ெசய் 	ப க்கேவண் ம்.	கற்றல்
ஒ 	ெதாடர்	பணி!	நாம்	ெதாடர்ந் 	கற் க்ெகாண்ேட	ேபானால்	நன்றாக	வாழலாம்.
உட க் 	வலி :	ஆன்மாவிற் 	க த் !

நல்ல	 ல்கைளக்	கற்றல்,	சிந்தித்தல்,	ெதளிதல்,	ெசயற்ப தல்,	ஆன்மிக
வாழ்க்ைகக் த்	 ைண	ெசய் ம்.	ஆன்மிக	வாழ்க்ைக	என்ப 	ஆன்மாவின்
தரத்ைத	உயர்த் தல்,	வளர்த்தல்	என்பதா ம்.	ஆன்மிக	வாழ்க்ைக	மத
சம்பந்த ைடய 	மட் மன் .	கற்றல்,	ேகட்டல்,	அன் 	ெசய்தல்,	ஒப் ர 	அறிந்
ஒ தல்	ஆகியன	எல்லாம்	ஆன்மிக	ஒ க்க	ெநறிகள்:	ஆன்மிகப்	பண் கள்.

இவர்	ேதவர்	என் ம்,	அவர்	ேதவர்	என் ம்,	என்	மதம்-உன்	மதம்	என் ம்	கலகம்
ெசய்பவர்கள்	மத	வாதிகள்;	மத	ெவறியர்கள்;	இ 	ஆன்மிகம்	ஆகா .
விநாயகரின்	வயி -ெப 	வயி ;	அ 	உலகத்தின்	சின்னம்.	உலகந்தழி	இய
வாழ்க்ைகதான்	ஆன்மிக	வாழ்க்ைக,	ஒத்த 	அறிந் 	ஒ தல்தான்	ஆன்மிக
வாழக்ைக.

கட ள்,	ஆன்மா,	நிலம்,	வான்,	வா ,	நீர்,	மா ட	உயிர்கள்	அைனத் ம்	கற்பிப்ப
ெபா ைம!	கட ள்,	ஊர்,	ேபர்,	மதம்,	இைவகைளக்	கடந் 	வாழ்ேவாம்!	கட ள்
வழிபா 	என்ப 	ெபா ைம	ேபாற்றேலயாம்!	ஆற்றல்மிக்க	அன்பால்,	அைமதி
வழியில்	மா ட	ச தாயத்ைத	அைழத் ச்	ெசல் தேல	ஆன்மிக	வாழ்க்ைக.	

கட ள்	வழிபாட் னால்	ஆற்றைலப்	ெப ேவாம்!	நாம்	வளர்ேவாம்!	நா ம்	வள ம்
எல்லா க் ம்	எல்லாம்	கிைடப்பதான	திைச	ேநாக்கி	நடப்ேபாம்!	 தியேதார்	உலகம்



ெசய்ேவாம்!	"
								29-10-94	அன் 	ம ைர	வாெனாலியில்	ஆற்றிய	உைர.
------------------



��������	��������	���������	���������
�������

யற்சி	-	எந்த	ஒ 	ெசயைல ம்	ேநான் 	ேபால்	பி வாதமாக	ஏற் க்ெகாண்
ெசய் ம்	மனப்ேபாக் 	இ ந்தால்தான்	கடைமகைளச்	சிறப்பாகச்	ெசய் 	 க்க

ம்.

ஆன்மிகம்	-	சித் க்கைள	காட் 	ஆன்மிகத்ைத	வளர்ப்ப 	ெசயற்ைகயாக
ச் வி தைலப்	ேபாலத்	தான்.

விஞ்ஞானம்	-	ஞானம்	கண்ட	உண்ைமகைள	அ பவத்திற் க்	ெகாண் 	வ ம்
பணிைய	விஞ்ஞானம்	ெசய்கிற .

உைழப் 	-	ஆற்றைலத்	த வ 	ஆர்வம்;	ஆர்வத்ைதத்	த வ 	வாழ்க்ைகயின்	மீ
ஏற்ப ம்	ஆைச.	ஆைசகள்	ஆர்வங்களாக	மாறேவண் ம்.	ஆர்வங்கள்	அயரா
உைழப் க்களாக	மாறேவண் ம்	இ ேவ	வாழ் .

அறியாைம	-	தனக் ரியைத	விட் க்ெகா க்காமல்,	மற்றவர்களிடம்	தியாகத்ைத
எதிர்பார்ப்ப 	 ட்டாள்தனம்.

காலம்	-	காரியங்கள்	நடந்தால்	மட் ம்.	ேபாதா .	உரிய	காலத்தில்	நடக்கேவண் ம்.
...

தீட்டம்	-	உலகின்	சி 	சி 	நிகழ் கள்	 ட	திட்டமிட்ேட	நிகழ்கின்றன.	ஆனால்
மனிதன்	திட்டமிட	ம க்கிறான்.

மனிதன்	-	 ைவக்காத	பதார்த்தம்	ெகட் ப்	ேபா ம்.	கண்காணிக்காத
மனிதர்க ம்	ெகட் ப்	ேபாவார்கள்.

ற் ச் ழல்	-	‘ ழ்நிைல?	என்ப 	மாற்ற	 யாத	ஒன்றல்ல.	 ழ்நிைலைய
மாற் வேத	ெபற்	 ள்ள	ப த்தறிவின்	கடைம.

இயக்கம்	-	தண்ணீர்	ஓட்டமில்லாமல்	நின்றால்	பாசி	பி க்கிற .	அ ேபால



வாழ்க்ைகயில்	எந்த	இடத்திலாவ 	இயக்கமின்றி	நின் விட்டால்	தனி	மனித ம்
ெகட் ப்	ேபாவான்	ச தாய ம்	ெக ம்.

ைறப்ப த்தல்	-	ெபய் ம்	மைழநீர்,	 ைறப்	ப த்தப்	ெபறா 	தன்ேபாக்கில்
ஒ மானால்	நில	அரிப் 	ஏற்ப கிற .	அ ேபால்,	ேதான் ம்	எண்ணங்கள்;
எ ச்சிகள்	 ைறப்ப த்தப்	ெபறா 	ேபானால்	ச தாய	அரிப் களாகிய	 ரண்டல்,
கலகம்	ேதான் ம்.

லஞ்சம்	-	வாழ்க்ைகைய	எளிதாக	நடத்திக்	ெகாள்ளக்	 ய	 ழல்கைள
உ வாக்கா 	பணத்தின்	 லம்	மட் ம்தான்	வாழ்க்ைகைய	நடத்த	இய ம்	என்
ழ்நிைல	உள்ளவைரயில்	லஞ்சத்ைத	ஒழிக்க	இயலா .

விழிப்பின்ைம	-	ேநா ற்றால்	காட் ம்	அக்	கைறைய	ேநா றா 	வா ம்	ெநறியில்
யா ம்	காட் வதில்ைல.

அைமதி	-	அைமதி	என்றால்	சண்ைடயற்ற	தன்ைம	என் 	மட் ம்	க தக் டா .
நல்ெலண்ணத்தின்	அைடயாளம்	உடன்பட்ட	ெகாள்ைககள்	இணக்க ம்,
ஒத் ைழப் த்	தன்ைம ம்	வாய்ந்த	ெசயற்பா கள்	ெபா ந்தினாேலேய
அைமதியா ம்.

மனம்	-	மனத்திற் 	நல்ல	பற் க்ேகா 	தரா	விட்டால்	அ 	ைசத்தாைனப்
பற் க்ேகாடாக	எ த் க்	ெகாள் ம்.	‘வாழ்தல்	ேவ 	பிைழத்தல்	ேவ .	

சடங் 	-	சடங் களினால்	விைள ம்	பயன்கள்	யாெதான் ம்	இல்ைல.	ஆனால்,
உணர்ைவத்	 ரண்ட	சடங் கள்	 ைண	ெசய் ம்.

கால	-	ஒ 	ெநா ப்ெபா 	வாழ்க்ைக	நின்	றா ம்	பல	நாள்களின்	 ன்ேனற்றம்
தைடப்ப ம்.

ெபா நலம்	-	நைட ைறச்	சில்லைறச்	ெசல களில்	கவனம்,	 லதனத்ைதக்
காப்பாற்ற	உத ம்.

ெபா ளாதாரம்	-	அவரவர்	நலனில்	உள்ள	அக்கைற	அள க் 	அவரவர்
வளர்ச்சிக் 	அ ப்பைடயாக	அைம ம்.	ெபா நலனில்	அக்கைற	ஏற்பட் விட்டால்
உல 	ெசழிக் ம்.

ஏைழகள்	-	ஏைழக க் 	 ன்பம்	பழகிப்	ேபான	தால்	 ன்ேனற்றத்ைதப்	பற்றிக்



கவைலப்பட	ம க்கிறார்கள்.	

கைல	-	மக்கள்,	இலக்கியம்,	கைல,	இைச	இவற்ைற	அ பவிக்கக்
கற் க்ெகாண்டால்	நல்லவர்கள்	ஆகிவி வார்கள்.
------	

தவத்தி 	அ களார்	அவர்களின்	பிற	நால்கள்

வாழ்க்ைக	நலம்
சிந்தைனச்	ேசாைல	ச தாய	ம மலர்ச்சி	இலக்கியங்கள்
சிலம் 	ெநறி
ச தாய	ம மலர்ச்சி
தி வாசகத்	ேதன்
அப்பர்	வி ந்
ைசவசித்தாந்த ம்	ச தாய	ேமம்பா ம்
Tirukkural,	A	World	Literature
------------------

	


	1. சுதந்திர தின விழாச் சிந்தனைகள்
	2. கல்விச் சிந்தனைகள்
	3. உழைப்புச் சிந்தனைகள்
	4. வளர்ச்சி-மாற்றம்
	5. பொருளாதாரச் சிந்தனைகள்
	6. வேளாண்மைச் சிந்தனைகள்
	7. கால்நடை பொருளாதாரச் சிந்தனைகள்
	8. பொருளாதார வளர்ச்சியில் - கூட்டுறவின் பங்கு
	9. இலட்சிய சமுதாயம்
	10. சமுதாய மேம்பாட்டில் இலக்கியத்தின் பங்கு
	11. சமுதாய மேம்பாட்டில் ஆன்மிகத்தின் பங்கு
	12. எங்கே போகவேண்டும்?
	தவத்திரு அடிகளார் அவர்களின் சிந்தனைத் துளிகள்

